
Částečně placená stáž – VÝUKA ANGLIČTINY V ČÍNĚ

PRVNÍ „PŘÍPRAVNÝ“ MĚSÍC

- měsíční kurz čínštiny - 20 hodin/týden

- ubytování v hostitelské rodině (s polopenzí) nebo ve sdílených pokojích v Pekingu

- základní uvítací balíček = předplacená SIM karta po celou dobu pobytu, vyzvednutí na 
letišti, bicykl na celou dobu pobytu, balíček map, servis 24/7, předplacená jízdenka na 
veřejnou dopravu

STÁŽ 

- 18 týdnů výuky angličtiny na některé z čínských škol

- měsíční stipendium ve výši 245€

- ubytování poskytované hostitelskou školou

- obědy v pracovních dnech

- zpáteční letenka z Pekingu do místa výkonu práce (škola se může nacházet i mimo Peking, 
vždy však ve velkých čínských městech)

CENA

- program s ubytováním v hostitelské rodině+polopenze = 2.000€

- program s ubytováním ve sdílených bytech (bez stravy) = 1.500€

- vízový poplatek = 245€

- registrační poplatek = 60€

CELKEM = 2.305€/1.805€

ZAČÁTEK PROGRAMU v roce 2013

- 7. ledna, 28. ledna, 18. února, 11. března, 1. dubna, 22. dubna, 13. května, 3. června, 24. 
června, 15. července, 5. srpna, 26. srpna, 16. září, 8. října, 18. listopadu, 9. prosince, 30. 
prosince



Odborná stáž v Číně

ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ STÁŽE

- stáže mohou být zajištěny ve firmách, kde je pracovním jazykem angličtina nebo čínština

- lokalita: Peking, Tianjin

- LTL nepožaduje, aby účastníci povinně absolvovali kurz čínštiny před nástupem do práce, 
ale doporučuje, aby tak účastníci učinili

- další služby jako např. zajištění ubytování se řídí platným ceníkem LTL*

*ceník na vyžádání

- platba programu je vyžadována nejpozději 3 týdny před příjezdem účastníka do Číny

Servis zajištění stáže, místní podpora v Pekingu 810€

Kurz čínštiny (6 hodin skupina X 2 hodiny 1on1/týden) 44€

Nejčastěji nabízené obory

- Architecture

- Design

- Event Management

- IT

- Journalism

- Legal

- Marketing

- Translation

- Sales

- Teaching

- Tourism
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