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JAZYKY – MANAGEMENT – POČÍTAČE

…škola pro život…

Předkládáme Vám nabídku jazykových kurzů, pomaturitního jazykového studia a akreditovaného kvalifikačního
vzdělávacího programu (Obchodní management, Obsluha PC) v rámci koncepce programu celoživotního vzdělávání
určeného nejširší veřejnosti.
BOHEMIA INSTITUT s.r.o. (nástupce BOHEMIA INSTITUT konsorcium) jako jedna z prvních soukromých vzdělávacích
institucí v ČR již od roku 1991/92 :

Q Nabízí širokou škálu jazykového, pomaturitního a celoživotního vzdělání, které vychází z aktuálních potřeb
flexibilního a mezi-profesně využitelného vzdělání, které umožňuje dobré pracovní uplatnění i v dnešní složité
situaci na trhu práce a které odráží také požadavky spojené se začleněním naší země do Evropské unie :

Â
Â
Â

Aktivní znalost minimálně jednoho, lépe dvou světových jazyků, případně ukončená oficiální státní či
mezinárodní zkouškou.
Kvalitní počítačová gramotnost s důrazem na tvůrčí práci a schopnost samostatného dalšího rozvoje. Možnost
skládání mezinárodních počítačových certifikátů ECDL (European Computer Driving Licence).
Řada meziprofesních znalostí a dovedností z oblasti aplikované manažerské psychologie, právní nauky, právního
vědomí a praxe, firemního a personálního managementu, pravidel společenského chování, bankovnictví a finančních
trhů, marketingu v podmínkách globálního tržního prostředí.

Q Skladebný studijní program reaguje na strukturu trhu práce a personální poptávku, pomáhá absolventům
středních škol či technických a humanitních vysokých škol lépe se uplatnit v praxi, manažerům a podnikatelům poskytuje
komplexní, praktické a aktuální informace, znalosti a dovednosti pro výkon jejich řídící a personální činnosti.
Q Ceněným aspektem našeho programu je jeho variabilita a doplnění potřebných znalostí v praxi okamžitě
využitelných v přiměřeném časovém horizontu jednoho akademického roku (případně jednoho až tří semestrů).
Q Vzdělávací program je koncipován jako modulový s volitelnou skladbou, délkou, intenzitou a rozložením
studijních bloků. Tento přístup nás odlišuje od většiny vzdělávacích institucí s pevnou studijní skladbou, v oblasti jazykové
výuky pak především od jiných jazykových škol s programem pouze jednostranně, jazykově zaměřeným.

Q Studijní režim denní (statut studenta pro letošní maturanty), docházkový i dálkový při zaměstnání,
s vytvořením individuálního studijního plánu. Obsah i forma studia odborných předmětů je vysokoškolská (přednášky a
semináře, systém semestrálního hodnocení a opravných zkoušek, indexy, konzultace).

Q Jazykové kurzy všech typů – veřejné pro dospělé i děti, kurzy firemní i individuální, výuka
standardních i méně frekventovaných jazyků (A, N, Šp, Fr, I, R, ...); kurzy obecné, obchodní, konverzační,
přípravné k mezinárodním i státním zkouškám. Při výuce kombinujeme pouze vysoce kvalifikované české a
zahraniční lektory, výuku realizujeme v souladu s evropským referenčním jazykovým rámcem.

Q Jako specialisté na intenzivní/pomaturitní jazykové studium nabízíme denní intenzivní studium nejen
angličtiny, ale také němčiny, španělštiny a francouzštiny s možností výuky 1-3 jazyků, případně i v kombinaci
s odbornými moduly (právo, management, PC, ...). Pravidelné dělení výuky na gramatická cvičení, konverzaci, obchodní
jazyk a reálie, příjemná mezinárodní a dynamická studijní atmosféra, motivační bodový systém podporují koncentraci a
studijní aktivitu, kompletní podpora studia včetně bezplatných konzultací a zkoušek tzv.“nanečisto“...

Q Kvalifikace jsou akreditovány MŠMT a certifikovány mezinárodní certifikační společností IES.
Absolventi našeho jazykového studia jsou již tradičně nadprůměrně úspěšní u státních a mezinárodních jazykových
zkoušek. BOHEMIA INSTITUT je členem AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých), jedním ze zakládajících
členů Rady pro cizojazyčné vzdělávání a členem Hospodářské komory ČR.

Reference: více než 10.000 absolventů našeho otevřeného studijního programu a dále např. firemní klienti:
Zott, Skanska, Dopravní podniky hl.m.Prahy, Radio Free Europe, Organizace pro pomoc uprchlíkům, RWE Transgas a Energy,
Nestle, Linde, T-Mobile, FedEx, Provident Financial, ČSA, CETELEM ČR, Novartis, The British Council a mnoho dalších...

