DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
MAGYAR NYELVI MAGÁNKURZUS
Nyelvtanfolyamok magánszemélyeknek egyéni igények alapján
tantermi környezetben vagy online
Nyelvoktatási program:
– óraszám igény szerint (45 perces tanórák)
– kezdőtől a felsőfokú szintig
– kezdő szinteken angol, német közvetítő nyelv
– a kurzus előtt szintfelmérés
– debreceni nyári egyetemi vizsga és tanúsítvány (ECTS kreditpont)
A kurzus díja*:
Oktatás
30/60 óra
16 EUR/óra
90/120 óra
15 EUR/óra
150/180 óra
14 EUR/óra
a fentiektől eltérő óraszám esetén
19 EUR/óra
* 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.
Hétvégi időpont, illetve kihelyezett kurzus esetén 10% felár fizetendő.
Amennyiben részt kíván venni kurzusunkon, kérjük, töltse ki a jelentkezési lapot, és vegye fel a
kapcsolatot az irodánkkal!
Kérjük, jelentkezés előtt olvassa el a honlapunkon a hasznos információkat!

MAGYAR NYELVI KURZUS CSOPORTOK SZÁMÁRA
EGYEDI IDŐBEOSZTÁSSAL
Nyelvtanfolyamok magánszemélyeknek több fő jelentkezése esetén egyéni igények alapján
A képzési program megnevezése:
Nyelvoktatási program:
– óraszám igény szerint (45 perces tanórák)
– kezdőtől a felsőfokú szintig
– kezdő szinteken angol, német közvetítő nyelv
– a kurzus előtt szintfelmérés
– debreceni nyári egyetemi vizsga és tanúsítvány (ECTS kreditpont)
A kurzus díja*:
Oktatás
30/60 óra
11 EUR/fő/óra
90/120 óra
10 EUR/fő/óra
150/180 óra
9 EUR/fő/óra
a fentiektől eltérő óraszám esetén
14 EUR/fő/óra
* 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.
Hétvégi időpont, illetve kihelyezett kurzus esetén 10% felár fizetendő.
Amennyiben részt kíván venni kurzusunkon, kérjük, töltse ki a jelentkezési lapot, és vegye fel a
kapcsolatot az irodánkkal!
Kérjük, jelentkezés előtt olvassa el a honlapunkon a hasznos információkat!
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