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INTENZÍV TÍZHETES MAGYAR NYELVTANFOLYAM 
200 óra, 10 ECTS kredit 

 
2022. október – december 
2023. február - április 
 
Nyelvoktatási program:     
– magyar nyelvtanfolyam minden szinten 
– a tanfolyam időtartama 10 hét 
– 200 magyar nyelvóra (45 perces tanórák)   
– napi 4 nyelvóra  
– közvetítő nyelv: angol 
– nyári egyetemi vizsga és  
    teljesítési igazolás (ECTS kreditpont) 
 
A tanfolyam leírása: 
Az „Intenzív tízhetes magyar nyelvtanfolyam” ideális nyelvtanulási lehetőséget biztosít azoknak, akik 
szeretnék elsajátítani a magyar nyelvet tanulmányaik megkezdése, folytatása érdekében, vagy a 
mindennapos munkához van szükségük a magyar nyelvre Magyarországon vagy külföldön. A nyelvi 
képzésbe be van építve a fonetikai, beszédtechnikai, szóbeli és írásbeli 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.) 
 
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15. 

2023. január 15. 
 
Amennyiben részt kíván venni a képzésen, töltse ki az elektronikus  jelentkezési lapot. 
 

Képzési díj*: 
1 fő 2 fő 3 fő 4+ fő 

3050 EUR 1850 EUR/fő 1550 EUR/fő 1250 EUR/fő 

Előleg a képzési díjból  
(vissza nem térítendő) 

50 EUR 

 
* A képzés díja a tananyag árát nem tartalmazza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nyariegyetem.hu/html/magyar/oder.php
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FONTOS TUDNIVALÓK  
 

Azoknak a hallgatóknak, akiknek magyarországi tanulmányaik megkezdéséhez vízumra 
van szükségük, az oktatás teljes díját előre kell kifizetniük. 
 
Amint az 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. 
 
Abban az esetben, ha 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. 
 
Ha további kérdései lennének, kérjük, írjon a debrecen@nyariegyetem.hu email címünkre, vagy hívjon a 
+36 52 532 594-es telefonszámon. 
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