
                                                                            
 

 
 
 

 

Wyjazdowe szkolenia Business English w  International House London 

 

 

 
 
International House London to flagowa szkoła Światowej Organizacji International House, skupiającej 
obecnie ponad 150 szkół językowych na całym świecie. Organizacja International House powstała w 1953 
roku i od początku istnienia jest światowym liderem w tworzeniu i rozwijaniu nowoczesnych metod 
nauczania języków obcych. 
 
Szkoła International House London  istnieje ponad 50 lat i należy do najlepszych tego typu palcówek na 
świecie. Zlokalizowana jest w centrum Londynu, w Covent Garden, w niedawno odnowionym  
i bardzo nowocześnie wyposażonym budynku. Oprócz języka angielskiego IH London prowadzi kursy 
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, arabskiego i japońskiego. 
 
W IH London szkolenia z języka angielskiego dzielą się na różnego typu kursy dotyczące  języka ogólnego 
(General English) i języka biznesowego (Business English). 
 
Szkolenia Business English odbywają się w specjalnie wydzielonej części Szkoły - Executive Centre.  
Kursy te przeznaczone są dla osób, którym jest on potrzebny do wykonywania obowiązków związanych  
z pracą w międzynarodowych korporacjach lub osób w inny sposób uczestniczących w międzynarodowych 
kontaktach  biznesowych. Celem szkoleń jest przede wszystkim podniesienie efektywności komunikowania 
się. Wszyscy trenerzy/nauczyciele to wysokiej klasy specjaliści - w większości z doświadczeniem 
biznesowym. 
 

Executive Business English  
to kurs zaprojektowany dla osób na co dzień używających języka angielskiego w pracy, które chciałyby 
poprawić swoją wymowę, wzbogacić słownictwo oraz nabrać pewności w posługiwaniu się językiem. 
W czasie kursu nauka koncentruje się w dużej mierze na uczestnictwie w symulacjach następujących 
zagadnień: spotkania i narady, negocjacje, komunikacja telefoniczna, rozmowy kwalifikacyjne, prowadzenie 
prezentacji, podejmowanie gości z innych krajów (język formalny i nieformalny). 
 

Executive General English  
to kurs zaprojektowany bardziej pod kątem języka ogólnego (General English). Jest przeznaczony dla osób 
biznesu, mających styczność z językiem angielskim w sytuacjach mniej formalnych, które chciałyby szybko  
i skutecznie wzbogacić swoje słownictwo i poprawić swoje możliwości porozumiewania się. 
Uczestnicy kursu również biorą udział w symulacjach sytuacji wziętych z życia, w oparciu o sugestie 
nauczyciela lub własne pomysły. Zajęcia mogą odbywać się również poza klasą, aby jeszcze bardziej urealnić 
przerabianą sytuację. W czasie lekcji poznawane jest nowe słownictwo wraz z podnoszeniem jakość języka 
używanego przez słuchacza.  Słuchacze zapoznają się również z językiem nieformalnym i trenują zasady 
prowadzenia rozmów i dyskusji. 
 
 

 



       
 

Szczegóły dotyczące kursów Executive Business i Executive General 

Minimalny poziom znajomości języka angielskiego: low intermediate (B1 wg skali CEFR) i wiek powyżej 21 
lat. 
Ilość osób w jednej grupie: max 6 osób (średnio 4 osoby). 
Ilość lekcji: 30 lekcji tygodniowo (6 lekcji dziennie po 55 minut każda, 5 razy w tygodniu), w sumie 27 godzin 
30 minut. 
Godziny zajęć: 9.00-12.00 i 13.15-16.15, w tym przerwy. 
Cena: £910 za jeden tydzień. 
 
Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie mniej intensywnym, zajęcia tylko przed lub tylko po południu,  
15 lekcji tygodniowo (3 lekcje dziennie). 
Cena: £540 za jeden tydzień. 
 
Istnieje również możliwość połączenia zajęć grupowych z zajęciami indywidualnymi (1-2-1), które mogą 
skupiać się jeszcze bardziej na specyficznych potrzebach klienta. Słuchacz uczestniczy wtedy w trzech 
przedpołudniowych lekcjach zajęć grupowych i w dwóch lub trzech lekcjach indywidualnych po południu. 
Cena 3 plus 2: £1240 za jeden tydzień nauki. 
Cena 3 plus 3: £1590 za jeden tydzień nauki. 
 
Do wszystkich cen należy doliczyć jednorazową, bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości £95, bez 
względu na całkowitą liczbę tygodni nauki. 
 

One-To-One English Language Training 
to zajęcia indywidualne, zaprojektowane i prowadzone w taki sposób, aby w maksymalny sposób 
odzwierciedlały potrzeby konkretnego klienta. Mogą zawierać elementy związane z Business English  
i General English oraz koncentrować się na konkretnych problemach językowych związanych z wykonywaną 
pracą lub życiem prywatnym. Nauczyciel dobierany jest również pod kątem posiadanego doświadczenia  
w dziedzinie reprezentowanej przez klienta. 
 
One-To-One Executive Plus: 40 lekcji indywidualnych w tygodniu (8 lekcji dziennie po 55 min każda),  
Cena: £3250 za jeden tydzień nauki. 
One-To-One Intensive: 30 lekcji indywidualnych w tygodniu (6 lekcji dziennie po 55 min każda),  
Cena: £2100 za jeden tydzień nauki. 
One-To-One Semi-Intensive: 15 lekcji indywidualnych w tygodniu (3 lekcje dziennie po 55 min każda),  
Cena: £1125 za jeden tydzień nauki. 
 
Do wszystkich cen należy doliczyć jednorazową, bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości £95, bez 
względu na całkowitą liczbę tygodni nauki. 
 
Istnieje możliwość nauki w weekendy, w czasie lunchów lub wieczorem, poza Szkołą. W przypadku zajęć 
indywidualnych nie ma wymogu minimalnego poziomu znajomości języka. 
 
 

Kursy General English 
prowadzone przez IH London poza Executive Centre, zapewniają naukę ogólnego języka angielskiego 
poprzez równomierne rozwijanie mówienia, słuchania, pisania i czytania. Nacisk  kładziony jest na poprawę 
komunikowania się, również w czasie zajęć poza klasą, w naturalnych sytuacjach życiowych. 
Udział w kursach General English proponowany jest klientom, których poziom znajomości języka 
angielskiego (poniżej low intermediate, B1 w skali CEFR) nie pozwala na uczestnictwo w kursach grupowych 
organizowanych przez Executive Centre oraz dla tych wszystkich, którym głównie zależy na rozwijaniu 
ogólnego języka angielskiego. Udział w kursie General English może być połączony z zajęciami 
indywidualnymi w Executive Centre. 
 
 



       

 
 
 
Ilość osób w jednej grupie: max 14 osób (średnio 10 osób). Minimalny okres nauki: 2 tygodnie. 
Standard Plus General English: 20 lekcji tygodniowo (4 lekcje dziennie po 55 minut każda, 5 razy  
w tygodniu), w sumie 18 godzin 20 minut. 
Godziny zajęć: 9.00-12.00 i 12.15-13.10, w tym przerwy. 
Cena: £645 za dwa tygodnie nauki. 
Intensive General English: 25 lekcji tygodniowo (5 lekcji dziennie po 55 minut każda, 5 razy w tygodniu),  
w sumie 22 godziny 55 minut. 
Godziny zajęć: 9.00-12.00 i 13.15-15.15, w tym przerwy. 
Cena: £780 za dwa tygodnie nauki. 
 
Do wszystkich cen należy doliczyć jednorazową, bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości £95, bez 
względu na całkowitą liczbę tygodni nauki. 
 

Zakwaterowanie oferowane przez IH London 

• Zakwaterowanie u rodzin w pokojach o podwyższonym standardzie (Executive) z oddzielną 
łazienką, za jeden tydzień, ze śniadaniami: £240, ze śniadaniami i 4 posiłkami wieczornymi: £275, ze 
śniadaniami i 7 posiłkami wieczornymi: £295. Minimalny okres pobytu: jeden tydzień. 

• Zakwaterowanie w pensjonacie London Lodge Guest House w pokojach pojedynczych z łazienką, za 
jeden tydzień, ze śniadaniami i 4 posiłkami wieczornymi: £270, ze śniadaniami i 7 posiłkami 
wieczornymi: £290. Minimalny okres pobytu: jeden tydzień. 

• Zakwaterowanie w „hotelu” szkolnym (hall of residence) w pokojach pojedynczych z łazienką, za 
jeden tydzień, bez wyżywienia: od £240. Minimalny okres pobytu: dwa lub cztery tygodnie w 
zależności od miejsca. 

• Zakwaterowanie w hotelach różnych kategorii, w zależności od preferencji klienta. 
 

Informacje dodatkowe 

 

• Każda osoba przed zakwalifikowaniem na kurs jest proszona o wypełnienie testu kompetencji 
językowych dostępnego na stronach www szkoły w celu określenia poziomu znajomości języka. 

• Przed rozpoczęciem kursów Executive English każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie 
odpowiedniego formularza w celu dokładnego określenia swoich oczekiwań co do kursu i celów 
które pragnie osiągnąć po jego  zakończeniu. Pomaga to w zaprojektowaniu tematyki kursu. 

• Oprócz nauki Szkoła organizuje płatne i bezpłatne zajęcia pozalekcyjne (wycieczki, teatr, 
zwiedzanie, sport itp.) 
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