DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
EGYHETES MAGYAR NYELVI KURZUSOK
A képzési program megnevezése:
Magyar C2 1 1 062 csoportos A1-C2 szintű magyar mint idegen nyelvi képzés
30 óra, napi 6 óra, 3 ECTS kredit
2019. január 21. – június 7.:
január 21–25., január 28. – február 1.,
február 4–8., február 11–15., február 18–22.,
február 25. – március 1., március 4–8., március 18–22.,
március 25–29., április 1–5., április 8–12.,
április 29. – május 3., május 6–10., május 13–17.,
május 20–24., május 27–31., június 3–7.
2019. szeptember 30. – december 6.:
szeptember 30. – október 4., október 7–11.,
október 14–18., október 21–25.,
október 28. – november 1., november 4–8.,
november 11–15., november 18–22.,
november 25–29., december 2–6.
igény szerint egymás után több kurzus is teljesíthető
Nyelvoktatási program:
– napi 6 nyelvóra (45 perces tanórák)
– minimum 2, maximum 6 fős csoportok
– egy jelentkező esetén is indulhat kurzus, a rögzített ár mellett
– kezdőtől a felsőfokú szintig
– kezdő szinteken közvetítő nyelvek: angol, német
– a kurzus előtt szintfelmérés
– nyári egyetemi vizsga és tanúsítvány (ECTS kreditpont)
Fontos időpontok:
– regisztráció: hétfő, 8.45–9.00
– oktatás kezdete: hétfő, 9.00
– órabeosztás: 9.00–10.30; 11.00–12.30; 14.00–15.30
Szállás, étkezés:
– kérjük, hogy a szállást illetően vegye fel a kapcsolatot a Nyári Egyetem munkatársaival
– étkezési lehetőségek: ebéd az egyetemi menzán, illetve a környező éttermekben, vacsora a környező
éttermekben
– a szállás és az étkezés költségét a kurzusdíj nem tartalmazza
Jelentkezési határidő: két héttel a kiválasztott kurzus kezdete előtt
Amennyiben részt kíván venni kurzusunkon, küldje el címünkre kitöltve a jelentkezési lapot az
igazolványképpel és a 70 EUR előleg befizetéséről szóló bizonylattal.
A kurzus díja*:
2-6 fő
1 fő
Oktatás
330 EUR
420 EUR
Előleg az oktatás díjából (vissza nem térítendő)
70 EUR
70 EUR
* A banki átutalás költségei a befizetőt terhelik. (Euróban történő utalás esetén a bankköltség 10 EUR.)
A kurzus díja a tananyag árát (20-30 EUR) nem tartalmazza.
Kérjük, jelentkezés előtt olvassa el a honlapunkon a hasznos információkat!

Információ: Debreceni Nyári Egyetem
H-4010 Debrecen, Pf. 35.
Telefon: +36 52 532 594, Fax: +36 52 532 595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu, Internet: www.nyariegyetem.hu
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