Udruga odvjetničkih vježbenika u suradnji sa školom stranih jezika Intellecta organizira tečajeve
stranih jezika po povoljnijim cijenama u zimskom semestru 2017. godine.
Održavat će se pripremni tečaj pravnog engleskog za polaganje međunarodnog certifikata TOLES, i to
na dvije razine (TOLES higher – B1/B2 razina i TOLES advanced – C1/C2 razina) te tečaj pravnog
njemačkog jezika.
Cijena svakog pojedinog tečaja je 1.680,00 kuna (mogućnost plaćanja u 4 rate, PDV uključen), te će
Udruga odvjetničkih vježbenika subvencionirati iznos od 200,00 do 300,00 kuna, ovisno o broju
prijavljenih vježbenika. Cijena pojedinog tečaja je bazirana na grupi od najmanje 8 polaznika, te u
slučaju oformljenja manje grupe Škola zadržava pravo za korekcijom cijene. Uz tečaj se preporuča
korištenje skripte škole koja se plaća u iznosu od 50,00 kuna.
Svaki tečaj se sastoji od 30 punih sati (40 školskih sati), dok se predavanja održavaju jednom tjedno u
blok – satovima (120 minuta). Termini predavanja se dogovaraju s pojedinom grupom u razdoblju od
ponedjeljka do petka (18-20 sati ili 20-22 sata) ili subotom (10-12; 12.15-14.15; 15-17; 17.15-19.15
sati).
Polaganje TOLES ispita plaća se odvojeno, u skladu s međunarodno propisanim ispitnim rokovima, te
cijena ispita za polaznike tečaja s uključenim popustom iznosi 1.280,00 kuna (svi troškovi uključeni u
cijenu, kao i PDV).
Posebna mogućnost je uplata paketa TOLES tečaja i TOLES ispita zajedno u kojem slučaju bi ukupna
cijena za grupu od 8 polaznika iznosila 2.520,00 kuna (PDV uključen), uz mogućnost plaćanja na 5
rata.
Planirani početak nastave je od 16. listopada 2017. nadalje, a za upis je potrebno doći osobno u školu
stranih jezika Intellecta, Preradovićeva 20, 1.kat.
Prijave za tečaj traju do 13. listopada 2017. godine, a prijaviti se možete putem ove poveznice. Nakon
prijave tim Škole će vas kontaktirati radi dogovora oko besplatnog inicijalnog testiranja i upisa.
Sve dodatne informacije možete dobiti na mrežnim stranicama Intellecte, putem e-pošte na adresu
info@intellecta.hr ili na broj telefona Škole 01/4854-561.
Napomene:
Ponuda se odnosi na sve članove Hrvatske odvjetničke komore, a Udruga odvjetničkih
vježbenika subvencionira iznos samo odvjetničkim vježbenicima.
Za slučaj da se račun izdaje na pravnu osobu, školarina se uplaćuje u cijelosti u roku od 8
dana od upisa kako bi se ostvarile navedene cijene.
Ponuda je ograničena kapacitetom škole
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