DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
INTENZÍV ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ KURZUS
A képzési program megnevezése:
Angol C2 1 1 150 – Általános, csoportos, kontaktórás képzés

600 óra, 60 ECTS kredit

2020. szeptember 28–2021. május 28.
Nyelvoktatási program:
– angol nyelvtanfolyam kezdők számára
– a tanfolyam időtartama 30 hét
– 600 magyar nyelvóra (45 perces tanórák)
– napi 4 nyelvóra
– közvetítő nyelv: angol
– csoportok már 2 főtől
– nyári egyetemi vizsga (ECTS kreditpont)
A tanfolyam leírása:
Az „Intenzív angol” kurzus ideális nyelvtanulási lehetőséget biztosít azoknak, akik szeretnék elsajátítani az
angol nyelvet tanulmányaik megkezdése, folytatása érdekében, vagy a mindennapos munkához van
szükségük az angol nyelvre Magyarországon vagy külföldön. A 600 nyelvi óra kezdő szintről emelt
középhaladó szintre juttat el. A nyelvi képzésbe be van építve a fonetikai, beszédtechnikai, társalgási
kompetenciák fejlesztése, valamint a folyamatos tesztelés. A tanfolyam végére a nyelvtanulók megismerik
a magyar nyelv alapvető nyelvtani szabályrendszerét, a mindennapi élet területeinek szókincsét.
Birtokában lesznek azoknak a nyelvhasználói kompetenciáknak, amelyek segítségével boldogulnak az
alapvető társalgási helyzetekben.
(A Debreceni Nyári Egyetem felnőttképzési intézmény, amelynek a képzéseihez nem jár diákigazolvány.)
Fontos időpontok:
– oktatás kezdete: 2020. szeptember 28.
Jelentkezési határidő: amennyiben szükséges vízum: 2020. május 15.
amennyiben nem szükséges vízum: 2020. július 31.
Amennyiben részt kíván venni kurzusunkon, küldje el címünkre kitöltve a jelentkezési lapot az
igazolványképpel és a 299 EUR előleg befizetéséről szóló bizonylattal.
A kurzus díja*:
2 fő
3-5 fő
6+
Oktatás
3899 EUR
3499 EUR 2999 EUR
Előleg az oktatás díjából (vissza nem térítendő)
299 EUR
299 EUR
299 EUR
* A banki átutalás költségei a befizetőt terhelik. (Euróban történő utalás esetén a bankköltség 10 EUR.)
A kurzus díja a tananyag árát nem tartalmazza.
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Azoknak a hallgatóknak, akiknek magyarországi tanulmányaik megkezdéséhez vízumra
van szükségük, az oktatás teljes díját előre kell kifizetniük.
Amint a teljes összeg megjelenik a Debreceni Nyári Egyetem számláján, emailben (igény esetén postán is)
küldeni fogunk egy befogadó levelet, amelyet a Nagykövetségnek címezve állítunk ki a vízum igényléséhez.
Kérjük, ezt csatolja a vízumkérelméhez.
A vízum kérelmezését követően tartózkodási engedélyt is kell igényelnie a Magyar Nagykövetségtől
miután Magyarországra érkezett. A Külügyminisztérium konzulátusi listája az alábbi linken érhető el:
http://2010-2014.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/kovetsegek-konzulatusok.
Abban az esetben, ha a diák azért nem tudja megkezdeni tanulmányait, mert nem kap vízumot, az előlegen
kívül visszakapja a banki költségek levonása után fennmaradó összeget.
Biztosításról és szállásról a jelentkezők önállóan gondoskodnak.
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