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• Rok založení: 2003
• Min. věk studentů:
dospělí 17 let, junioři 6 let
• Celk. počet studentů: 500+
• Počet studentů ve třídě: 12
• Počet kampusů: 5
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Prům. teplota: 15–26 °C
Počet obyvatel: 2,27 mil.
283 slunečných dnů
Jedno z nejlepších měst pro žití
Kosmopolitní, přátelské, studentské a
nejrychleji rostoucí město v Austrálii

Prům. teplota: 15–26 °C
Počet obyvatel: 500 tis.
300 slunečných dnů
Město zábavy, dovolené, hotelů
Světově proslulé pláže, město serfařů
Commonwealth Games 2018

INFORMACE O ŠKOLE
BROWNS English Language School se za 15 let svého fungování zařadila mezi nejvyhlášenější jazykové školy Austrálii. V roce
2010 získala prestižní cenu časopisu Language Travel Magazine, jako nejlepší jazyková škola na jižní polokouli. A v roce 2015
byla vyhodnocena Japanese Ryugaku jako nejlepší jazyková škola. Škola si zakládá na přátelském, ale zároveň profesionálním
přístupu s maximálním důrazem na kvalitu výuky. Moderní kampusy BROWNSU (momentálně jich škola v Brisbane a na Gold
Coast provozuje 5) působí prestižním až téměř luxusním dojmem. Nicméně pro české a slovenské studenty jsou dostupné speciální ceny školného, které z této pětihvězdičkové školy činí více než zajímavou investici do jazykového vzdělání.
Škola nabízí opravdu širokou škálu jazykových kurzů pro dospělé i juniory. Zároveň pro své studenty organizuje celou řadu mimoškolních aktivit. Samozřejmostí je i zajištění ubytování - buď v prověřených hostitelských rodinách nebo, jak je pro BROWNS
přirozené, ve velmi pěkných a moderně vybavených studentských rezidencích.
Nabízené kurzy:
• Intensive General English 2+ týd.
• English for Academic Purposes 2+ týd.
• IELTS Exam Preparation 2+ týd.
• Cambridge Exam Preparation 10–12 týd.
• Barista@BROWNS with RSA 5 týd.

PRACOVNÍ POVOLENÍ
PRO STUDENY
BOHATÝ MIMOŠKOLNÍ
PROGRAM
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English + Surfing 1–17 týd.
English + Scuba Diving PADI 2 týd.
English + Golf 1–17 týd.
English + Tennis 1–17 týd.
Junior Courses (pro studenty 6–17 let)
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