
1. Lubomír Müller, Ředitel kvality, Miele technika s.r.o. Uničov

„„S jazykovou výukou v UniStudies mám několikaletou velmi pozitivní zkušenost. Velmi oceňuji
tzv. "kurz na míru" a to jak typ běžného kurzu němčiny s rodilým lektorem, kde mám možnost
konzultace nestandardních situací a formulací, tak i typ SIK, kde je aplikován promyšlený
program zaměřený na konkrétní téma, které si samozřejmě mohu vybrat dle toho, co je pro mě
aktuální. UniStudies mohu jen doporučit.“ “

Hodnoceno 23.2.2017 z IP: 62.159.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

Jazyková agentura UniStudies s.r.o.
Olomouc

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
firemní kurzy

Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti výhradně prostřednictvím formulářů Jazykovky.cz a jsou

ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno podle IP adresy a náhodně prověřováno. Společnost gdi, s.r.o.
má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost tohoto dokumentu můžete ověřit na telefonu

516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 15. 2. 2018 evidujeme tyto 2  ověřené osobní doporučení:

2 osobní doporučení
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http://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/


2. Josef Havlík, Výrobní ředitel, Miele technika s.r.o. Uničov

„„S firmou UniStudies s.r.o. mám již více jak 7-mi letou zkušenost, bez ohledu na jazyk, který je
potřeba dlouhodobě nebo aktuálně řešit. S vlastní jazykovou výukou, s výukou pracovníků z
mých oddělení, s překlady, s tlumočením při jednáních i v provozu nebo se zajištěním workshopu
pro seznámení s kulturními rozdíly zemí. Oceňuji profesionální přístup, který si současně
zachovává velmi příjemný lidský rozměr. Využíváme dvě formy výuky, výuku v rozsahu běžného
týdenního kurzu a druhou formou je SIK (Speciální Intenzivní Kurz). V SIKu se velmi interaktivně
řeší všeobecná témata (korespondence, cestování, stravování, kultura, aj.). Dále na základě
našich požadavků i firemní žargon významu slov oproti překladu slovníku, technická
terminologie, řádné použití slovních spojení a frází. Jde o efektivní formu výuky (i zábavnou)
oproti urputnému učení slovíček a práce s učebnicí. Frekventanti jsou pravidelně lektory
monitorováni, hodnoceni, mají stanoven další progres. Jsou sebejistější v komunikaci, ztrácí
ostych a proaktivně jazyk používají. Výsledkem práce vedení firmy UniStudies s.r.o. Olomouc a
celého jejího týmu je poskytování služeb na vysoké úrovni. Lektoři jsou stabilní, také oni jsou
pravidelně hodnoceni, firma provádí kontrolní návštěvy v kurzech, naši zaměstnanci hodnotí jejich
přístup. Předchozí poskytovatelé služby zajišťovali pouze personální obsazení domluvených
termínů. Lektoři nebyli vedeni, neměli podklady pro stejné úrovně výukových skupin. Individuální
kurzy začínali otázkou: „Co byste chtěl dneska dělat“. Lektoři se neznali, neměli metodickou a ani
organizační podporu. O koncepci výuky, o zázemí, o podpoře, natož o možnosti využití
služebního vozu ani nemluvě. Toto všechno je v UniStudies s.r.o. řešeno, řízeno a nastaveno.“ “

Hodnoceno 23.2.2017 z IP: 62.159.244.xxx (více hodnocení z této IP adresy)
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