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Warszawa, 17 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu British Council zapraszam serdecznie uczniów i uczennice Państwa szkoły wraz z
nauczycielami i nauczycielkami na Targi Edukacyjne brytyjskich uczelni, które odbędą się w
sobotę 29 listopada w godz. 11-18 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Targi są
doskonałą okazją do spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami brytyjskich
uczelni.
Na Targach obecni będą przedstawiciele i przedstawicielki ponad 30 brytyjskich uczelni,
którzy udzielą informacji na temat kierunków studiów, wymagań rekrutacyjnych, opłat,
niezbędnych egzaminów i programów stypendialnych. Absolwenci brytyjskich uczelni
podzielą się swoim osobistym doświadczeniem z okresu studiów w Wielkiej Brytanii.
Podczas licznych warsztatów oraz prezentacji odwiedzający dowiedzą się o możliwościach
rozwoju oferowanych w Wielkiej Brytanii. W programie znalazły się warsztaty na temat:
„Zawody XXI wieku: międzynarodowy warsztat planowania kariery”, „Droga do sukcesu w
świecie mody”, „CELTA – międzynarodowa kariera oraz międzynarodowe kwalifikacje”.
„Kariera w branży sportowej”, „Wybór odpowiedniej szkoły biznesu”. Przedstawiciel
organizacji UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) opowie o formalnej stronie
procesu aplikowania na brytyjskie uczelnie.
Na Targach będzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat testu języka angielskiego
IELTS (International English Language Testing System), który jest wymagany przez
brytyjskie uczelnie oraz honorowany przez ponad 9 tysięcy instytucji na całym świecie.
British Council przedstawi również ofertę kursów języka angielskiego przygotowujących do
zdania testu IELTS.
Pełna
lista
wystawców
oraz
program
Targów
dostępny
jest
na
stronie www.britishcouncil.pl/studia-w-anglii. Informacje o studiach w Wielkiej Brytanii
dostępne są również na www.educationuk.org.
Mam nadzieję, że będzie to atrakcyjne wydarzenie zarówno dla Państwa, jak i dla Państwa
uczniów. Będę wdzięczna za poinformowanie ich o Targach oraz możliwości wzięcia udziału
w wydarzeniu. Wstęp na Targi jest wolny. Z góry dziękuję za zaangażowanie.
Z poważaniem,
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