DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
NYÁRI MAGYAR NYELV- ÉS KULTÚRAKURZUS
A képzési program megnevezése:
Magyar C2 1 1 062 csoportos A1-C2 szintű magyar mint idegen nyelvi képzés
2017. július 16–augusztus 12.
2017. július 16–29.
2017. július 30–augusztus 12.

120 óra, 12 ECTS kredit
60 óra, 6 ECTS kredit
60 óra, 6 ECTS kredit

Nyelvoktatási program:
– intenzív kurzus
– napi 6 nyelvóra (45 perces tanórák)
– minimum 4, maximum 15 fős csoportok
– kezdőtől az anyanyelvi szintig
– kezdő szinteken közvetítő nyelvek: angol, német
– anyanyelvi szinten speciális csoportok
– a kurzus elején írásbeli és/vagy szóbeli szintfelmérő vizsga
– nyári egyetemi vizsga (ECTS kreditpont)
Iskoláskorúak számára (12–18 éves korig) is biztosítunk oktatást. A kurzuson részt vevők felügyeletéről a
szülőknek kell gondoskodnia.
Kiegészítő modulok:
– népi hagyományokat bemutató kiegészítő modul: népdal- és néptánc tanulás
– gasztrokulináris kiegészítő modul: hagyományos magyar konyha
Kulturális program:
– nyitó ünnepség
– városnézés Debrecenben
– hétvégi kirándulások
– népdal- és néptánctanulás
– színházi előadás
– magyar gasztronómia
– kézműves hagyományok
– búcsúest
Szabadidős tevékenységek:
– tandembeszélgetés magyar diákokkal
– diszkó, karaoke est
– sportolási lehetőségek
Versenyek:
– kvíz
Egyéb önköltséges választható kulturális programok
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DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
Fontos időpontok:
négyhetes kurzus és kéthetes júliusi kurzus
– regisztráció: július 16. (vasárnap), 10.00–17.00
– szintfelmérés: július 16. (vasárnap), 11.00–19.00
– oktatás kezdete: július 17. (hétfő)
– órabeosztás: 9.00–10.30; 11.00–12.30; 14.00–15.30
– utolsó tanítási nap a kéthetes júliusi kurzus diákjainak: július 28. (péntek)
– elutazás a kéthetes júliusi kurzus diákjainak: július 29. (szombat), 10.00 óráig
– utolsó tanítási nap a négyhetes kurzus diákjainak: augusztus 11. (péntek)
– elutazás a négyhetes kurzus diákjainak: augusztus 12. (szombat), 10.00 óráig
kéthetes augusztusi kurzus
– regisztráció: július 30. (vasárnap), 14.00–18.00
– szintfelmérés: július 30. (vasárnap), 15.00–18.00
– oktatás kezdete: július 31. (hétfő)
– órabeosztás: 9.00–10.30; 11.00–12.30; 14.00–15.30
– utolsó tanítási nap: augusztus 11. (péntek)
– elutazás az augusztusi kéthetes kurzus diákjainak: augusztus 12. (szombat), 10.00 óráig
Szállás, étkezés:
– a kurzus központi szálláshelyei: Kossuth Lajos Kollégiumok a campus területén (elhelyezés 1, 2 és 3
ágyas szobákban)
– külön igény esetén szállodai szobát biztosítunk (kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Nyári Egyetem
munkatársaival)
– teljes ellátás (reggeli, ebéd és vacsora)
– ebéd és vacsora a környező éttermekben egyénileg is megoldható
Jelentkezési határidő: 2017. június 30.
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*:
Oktatás (kulturális program, helyi közlekedési bérlet)
Előleg az oktatás díjából (vissza nem térítendő)

4 hét

2 hét

1120 EUR 670 EUR
70 EUR 70 EUR

Kollégiumi szállás
3 ágyas szobában

310 EUR 155 EUR

2 ágyas szobában
1 ágyas szobában

480 EUR 240 EUR
680 EUR 340 EUR

Étkezés

470 EUR 240 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.
Lehetséges kedvezményekről és ösztöndíjakról kérjük, tájékozódjon a Hasznos Információk oldalunkon.
Kérjük, olvassa el az általános információkat is!
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