JAZYKOVÉ KURZY

skupinové,
individuální, firemní

jazyk A, N, Fr, Šp, It, Rj, i další jazyky, Čj pro cizince
OBECNÉ, OBCHODNÍ I KONVERZAČNÍ KURZY






různé vstupní pokročilosti (začátečníci, mírně a středně pokročilí, pokročilí)
osvědčení dle evropského referenčního rámce ZDARMA
pouze vysoce kvalifikovaní lektoři čeští i zahraniční
moderní výukové metody - konverzačně i gramaticky vyvážené (zaměřené na všechny jazyk. kompetence)  
zajištění studijní literatury školou, široká knihovna doplňkových materiálů, poslechů, videí ...

ZKOUŠKOVÉ KURZY



BOHEMIA
INSTITUT

…Vaše škola pro život…
274 776 256
724 173 829

Tuklatská 3
100 00 Praha 10

info@bi.cz
www.bi.cz

Studenti se s námi baví …

jazyková příprava a výcvik k různým typům státních a mezinárodních zkoušek (TOEFL, PET, FCE,
CAE, CPE, ZDaF, ZMP, DELF, DALF,…),.
jsme akreditované testovací centrum ETS Global - nejrozšířenější mezinárodní testy TOEFL,
TOEIC (Aj) či TFI (Fj) v rámci studia zdarma či za výhodných podmínek  

DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ KURZY



www.bi.cz

kurzy pro malé děti 3-6 let, pro školáky 7-11 let, pro juniory 12-15 let
zkušení, profesionální a trpěliví lektoři - čeští i zahraniční, ověřená efektivní metoda
Asociace
institucí
vzdělávání
dospělých

VELIKOST JAZYKOVÉ SKUPINY A CENY
vytváříme pokročilostně homogenní malé skupiny (vstupní testy)
přijímáme téměř všechny typy poukázek - zaměstnaneckých benefitů (na 50 -100% ceny)
	EFEKTIVNÍ VARIANTA - JM:  miniskupina  5 - 10 účastníků
	EKONOMICKÁ VARIANTA - JS:  standardní skupina  11 - 14 účastníků  
unikátní systém tzv. “2=3”: cena dvouhod. lekce v miniskupině = ceně tříhod. lekce v klasické skupině;
midsemestr (8 týd.): 2900,-Kč, trimestr (12 týd.): 3500,-Kč, semestr (16 týd.): 4300,-Kč, rok (32 týd.): 7600,-Kč
 NEJLEPŠÍ POMĚR VÝKON / CENA - JMM: mikroskupina 2 – 4 účastníci
trimestr (12 týdnů): 5600,-Kč  (2 osoby),  4800,-Kč (3-4 osoby)
výhoda časové, termínové a obsahové flexibility kurzu dle zájmu účastníků
 EXKLUZIVNÍ VARIANTA - IN: individuální kurzy 1:1
zakázkový program na míru potřeb klienta, již od 360,-Kč/v.h., zdarma plán a poradenství jazykové progrese


DÉLKA JAZYKOVÝCH BLOKŮ A DOBA VÝUKY




nejdelší kurzy na trhu za výbornou cenu od 79,- Kč / vyuč. hod.
bloky 1x3 v. h. týdně (JS) či 1x2 v. h. týdně (JM, JMM), možno kombinovat dva a více bloků
výuka dopoledne, odpoledne i večer  progresivní kurzy - návazné kurzy zajistí trvalý úspěch

PROGRAM “SVĚT JAZYKŮ PRO VÁS”



pro každého (studenty, děti, manažery, techniky, učitele) na celém světě
poradenství, zajištění a kompletní servis zahraničních jazykových pobytů a odborných stáží

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY
multi-úrovňové světově nejfrekventovanější testy A1-B1 a A2-C1(C2)





jsme akreditované mezinárodní testovací centrum ETS Global – přípravné programy
a mezinárodní testy - akademické zkoušky TOEFL ITP, TOEFL Junior a Primary, jazykové
zkoušky pro firemní praxi – TOEIC (angličtina), TFI (francouzština) WIDAF a WIDAF basic (němčina)
testování zdarma nebo již za 900,-Kč - unikátní bezkonkurenční licenční program
individuální i skupinová příprava a registrační servis na většinu dalších akreditovaných
mezinárodních různojazyčných zkoušek (Cambridgeské KET, PET, FCE, CAE, TELC, IELTS,
Goethe Zertifikat, DELF/DALF, DELE/DALE,…)

... již 27 let mluvíme společnou řečí

POMATURITNÍ STUDIUM

angličtina, němčina, francouzština, španělština,
ruština: 			
jeden nebo více jazyků,
pro maturanty i další zájemce o intenzivní kurzy

Jazyky BUDETE potřebovat … využijte EFEKTIVNĚ A S JASNÝM
CÍLEM rok po maturitě SE STATUTEM studenta (nebo kdykoli později s bonusem BI) … u nás jazyky skutečně ZVLÁDNETE lehce, svižně
a komunikativně … s MEZINÁRODNÍM certifikátem… vsate na JISTOTU
u školy s tradicí, osobním přístupem a dobrými referencemi!

JAZYKOVÉ KURZY

MANAGEMENT

všech typů

A, N, Šp, Fr, R, It, ...

akreditovaná rekvalifikace
docházkově, dálkově

STUDIUM V ZAHRANIČÍ:

OBSLUHA PC

„Svět jazyků pro vás“
pro všechny na celém světě

akreditovaná rekvalifikace
příprava na testy ECDL



PROFESIONALITA, tradice, individuální přístup, výsledky





Jsme specialisté na pomaturitní vzdělávání s více než 27 letou tradicí. Máme velké zkušenosti
s výukou všech pokročilostí a jazyků.
Propracovaný metodický a motivační systém – jediní garantujeme pokrok minimálně
o 2 znalostní stupně dle EU referenčního rámce (často 3 stupně).
Více než 60% studentů k nám přichází na reference.
Naše studenty máme rádi :-) a snažíme se všemi prostředky podpořit příjemnou a motivující
atmosféru studia v mezinárodním prostředí.

LEKTOŘI: profesionální stabilní lektorský tým



V každé skupině vyvážená sestava českých a zahraničních lektorů, plně kvalifikovaných
a profesionálních.
Dynamičtí a přátelští učitelé vždy v kombinaci (4-5 lektorů v každé skupině) zajistí, že vás
bude studium bavit. Přijte se k nám podívat do výuky kdykoli během roku.





DALŠÍ VÝHODY a služby zdarma









ŠKOLNÉ, SLEVY a garance

CESTA K CÍLI: promyšlená koncepce a metodika výuky







Vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazykový pokrok a aktivní zvládnutí jazyka.
Výuka dělena na progresivní aplikovanou gramatiku, gramatický workshop, konverzaci, reálie
i základy pracovního jazyka. Každou část zajišuje jiný lektor, tím se zvyšuje dynamika a motivace
k výuce.
Práce s moderními výukovými materiály, doplňky, multimédii a přípravnými materiály na
mezinárodní certifikáty.
V průběhu studia jsou studenti motivováni průběžným hodnotícím systémem, na závěr studia
získávají úspěšní absolventi závěrečné jazykové osvědčení a vysvědčení o vykonaných
mezinárodních zkouškách.
Malé studijní skupiny – průměrně 12 – 15 studentů, až 5 studijních pokročilostí
(začátečníci až vysoce pokročilí), studenty rozdělujeme na základě precizního průřezového
pokročilostního testu. Cílem je homogenní obsazení skupin a fázová práce s pokročilostními
podskupinami.

CERTIFIKÁTY: jsme akreditované testovací centrum





Nejrozšířenější multiúrovňové mezinárodní testy TOEFL/ TOEIC (Aj), TFI (Fj) v rámci pomaturitního studia zdarma a přímo ve škole, testy WiDaF (Nj).
Cílená příprava na státní zkoušky a mezinárodní certifikáty ESOL (PET, FCE, CAE), Goethe
Zertifikat B1-C1, Francouzského institutu (DELF/DALF), Instituto Cervantes (DELE), TELC, …
Úspěšní absolventi si mohou požádat o vystavení mezinárodního IES certifikátu.
Nadstandardní úspěšnost našich absolventů u mezinárodních zkoušek (90 – 100%).

Individuální splátky školného bez navýšení ceny.
Zajistíme Vám balíček studijní literatury se slevou 10-20%.
Zdarma mezinárodní testy TOEIC/TOEFL nebo TFI v rámci studia.
Konzultace a předtesty k mezinárodním certifikátům zdarma, kurz literatury a přípravy na VŠ,
výuková divadelní představení.
Výlety do hor i zahraničí, studentské akce a „pub nights“, klub BiS (Bohemia Institut Students).
Zajišujeme návazné studijní pobyty v zahraničí.
ISIC karta zdarma nebo se slevou, ubytování pro mimopražské, studentské zvýhodněné
stravování v blízkosti institutu.
Pro dobré studenty možnost zajímavé práce u nadnárodní společnosti s využitím
jazyků a vrácením poloviny školného.











Aktuální ceník a AKČNÍ SLEVY na www.bi.cz
Roční školné 19.900 - 27.900,- Kč ve splátkách
Doplňkový jazyk dle rozsahu – sleva 2.000 – 3.000,- Kč z ceníkové ceny
Termínové slevy dle období do 31.8.: slevy 1.000 – 6.000,- Kč
Přive kamaráda - pro oba sleva 1.000,- Kč (možnost i opakovaně)
Jednorázová platba nebo splátky do 31.8. – sleva 1.000,- Kč
Při studijních kombinacích s odbornými kvalifikacemi – sleva 3.000,- Kč
Nic neriskujete v případě přijetí na VŠ – vrácení školného dle smlouvy
Při nesložení maturity převedení na intenzivní studium či večerní kurzy

BOHEMIA INSTITUT
výukové centrum
Tuklatská 3, Praha 10

&
i

274 776 256
724 173 829
info@bi.cz

www@bi.cz
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SLEVA PRO ABSOLVENTY NSZ SCIO: časově neomezená sleva 3000,-Kč

Proč studovat v BOHEMIA INSTITUTU?

Příjemné vzdělávací centrum blízko centra a metra v klidném prostředí na okraji vilové
čtvrti, snadné parkování.
„Vše pod jednou střechou“ – výuka, studijní oddělení i kanceláře v jedné budově, veškeré
zázemí k dispozici všem studentům, „nerozmělňujeme“ výuku do více lokalit, tím je podpořeno
homogenní zařazení studentů dle vstupní pokročilosti do příslušné skupiny.
Knihovna doplňkových materiálů, internetová studovna a kopírovací centrum, využití
multimédií při výuce, WiFi připojení, Coffee break – nápojové a jídelní automaty.

NIC NERISKUJETE! Školné Vám vracíme při přijetí na VŠ na základě smlouvy.  

PROSTŘEDÍ: moderní výukové centrum

 do 31.3.: 6000,-Kč  do 30.4.: 5000,-Kč  do 31.5.: 4000,-Kč
 do 30.6.: 3000,-Kč  do 31.7.: 2000,-Kč  do 31.8.: 1000,-Kč



letní superintenzivní kurzy
angličtiny
3x3 vyučovací hodiny týdně,
1 až 3 měsíce, dopoledne či večer,
cena 3450 Kč za měsíc
mezinár.TOEIC testy jen 900,-





TERMÍNOVÁ SLEVA PŘI ZÁVAZNÉ REGISTRACI:





Léto - Sleva 50% !!!



Nejintenzivnější, nejefektivnější a přitom nejlevnější jazykové studium.
Denní jednoleté studium, které můžete kombinovat i s brigádou či prací.
Využijete období po maturitě efektivně. Prožijete skvělý a užitečný rok.
Zvládnete 1 nebo více jazyků opravdu kvalitně a pro celý život.
Dáte si velkou výhodu pro své další studium či práci doma i v zahraničí.
Letošním maturantům zachován statut studenta, vhodné i pro další zájemce o kvalitní
a intenzivní zvládnutí jazyků.

POMATURITNÍ STUDIUM - SLEVA OD 6000 KČ



Možnost vytvoření individuálního studijního profilu, kombinace až 3 jazyků v různých
časových variantách, rozsah výuky 20 – 40 lekcí týdně.
Realizujeme dle zájmu studentů dopolední i odpolední skupiny, možný i individuální
studijní plán.
Zajímavá možnost kombinace s odbornými MŠMT akreditovanými rekvalifikačními
programy Management nebo Obsluha PC (příprava na mezinárodní certifikáty ECDL).

vÝsTup



VARIABILITA kurzů, maximální využití studijního období


Bus 177, 188, 195, 163

Proč zvolit POMATURITNÍ STUDIUM JAZYKŮ?

Slevy získáte
při předložení
tohoto kuponu

