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Heidelberg
Heidelberg – Miasto romantyzmu i nauki
Heidelberg, dawniej stolica regionu Kurpfalz oraz duchowe centrum Kalwinizmu, położony w urokliwej dolinie rzeki Neckar i wyróżnia się przez szczególnie łagodny klimat.
Piękno Heidelbergu przyciągało w przeszlosci wielu poetów, malarzy oraz naukowców i należy do najczęściej opisywanych miast
Niemiec. Na początku XIX w. zaliczano Heidelberg do centrum
niemieckiego późnego romantyzmu. Nierozłącznie z tą epoką
powiązane są takie osobistości jak Ludwig Achim von Arnim,
Brentano, Goethe oraz Eichendorff.
Unwersytet Ruprechta-Karla w Heidelbergu najstarszy uniwersytet w Niemczech „potwierdził także w 2017 czołową pozycję w
śród najlepszych uniwersytetów w Niemczech a także przebić
się naw światowych rankingach na wysokie pozycje. Biblioteka
uniwerytecka w Heidelbergu osiągnęła szósty raz z rzędu czołową pozycję w renomowanym ineksie bibliotek: „BIX”. Jako jedyna wśród dużych bibliotek naukowych należy we wszystkich
czterech branych pod uwagę kategoriach do czołówki” (Ruperto Carola w międzynarodowym porównaniu, strona internetowa
Uniwersytetu w Heidelbergu).
Niezliczone pomniki są świadectwem bogactwa historycznego
miasta. Nad starówką, tj. 70 metrów nad poziomem rzeki Neckar, góruje symbol miasta - słynny na całym świecie Zamek
Heidelberski- ulokowany w połowie wzgórza Königstuhl. Ruiny
książęcego zamku należą do jednych z tych zabytków, które
najbardziej zachwycają podróżujących po Niemczech.
Podczas przechadzki uliczkami Starego Miasta uwagę przyciągają budowle barokowe ze wspaniałymi fasadami i portalami.
Punktem centralnym Starówki jest rynek, na którym znajduje się
ewangelicki gotycki kościół św. Ducha i perła renesansowej architektury miejskiej z pełną przepychu fasadą - kamienica „Zum
Ritter”. Ponizej kościolała św. Ducha znajdzie sie wiele bocznych
uliczekz knajpkami i restauracjami. Garbaty Stary Most („Alte
Brücke”) nad Neckar należy do najurokliwszych w całych Niemczech. Niedaleko placu Uniwersyteckiego stoi kosciol Jezuitow,
wybudowany w wieku XVIII.
Heidelberg oznacza oprócz tradycji i romantyki nowoczesny
ośrodek gospodarczy i naukowy międzynarodowej sławy.
Heidelberg należy do najważniejszych centrów kulturalnych w
Niemczech. Niezliczone muzea oraz teatry są jednoznacznym
dowodem. Literatura jest tu wszędzie widoczna. Od grundnia
2014 miasto nosi tytuł honorowy: „Unesco City of Literature”.

Akademia Językowa F+U –
Internacjonalna Szkoła Językowa
Szkoła Językowa F+U zlokalizowana jest w historycznym centrum
miasta unwersyteckiego, w pobliżu rzeki Neckar. Ze szkoły rozciąga się piękny widok na starówkę, zamek oraz dolinę Neckar.
Akademia Jezykowa F+U zalicza się do największych szkoł językowych na terenie Niemiec. Na kursy językowe w Heidelbergu uczęszcza rokrocznie ponad 10.000 kursantów z ponad 100
krajów.
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Dzięki 70 salom wyposażonym w sprzęt multimedialny (latem do
85 sal), trzem salom z 50 komputerami, darmowym dostępem
do Internetu oraz WLAN, małej bibliotece oraz zapewne dzięki
centralnej lokalizacji Akademia Językowa F+U spełnia wszystkie
wymagania, aby zapewnić niezapomniane przeżycia podczas
pobytu na kursie w Heidelbergu.
Wiele akademików z ok. 500 pokojami, internat, apartamentami, hotel będący własnością szkoły oraz liczne rodziny goszczące oferują kursantom spoza Heidelbergu zakwaterowanie
przez cały rok.
Poprzez specjalizację w nauczaniu języka niemieckiego (Deutsch
als Fremdsprache) Akademia Językowa F+U należy do światowych oferentów kursów języka niemieckiego, zarówno w formie
intensywnej rano, po południu, jak i w ramach kursów wieczorowych.
Jako międzynarodowe centrum egzaminacyjne świadczy
szczególną jakość kształcenia językowego. Oprócz znanych egzaminów TEOFL® (angielski jako język obcy), TestDaF (niemecki jako język obcy); mogą zostać przeprowadzone takie egzaminy jak: telc (The European Language Certificates, u.a. C1 na
uniwersytet, Zertifikat Deutsch, Zertifikat Deutsch für den Beruf
(Certyfikat Języka Niemieckiego do Pracy), TOEIC®, LCCI (Egzaminy londyńskiego centrum London Chamber of Commerce
and Industry), ECDL (Eurpejskie Komputerowe Prawo Jazdy),
TestAS (poświadcza zdolność studiowania dla obcokrajowców
ubiegających się o przyjęcie na uczelnię wyższą) WiDaF (test
niemiecki w ekonomii) oraz onSET (online-test kwalifikujący na
niemiecki in angielski).
Szczególne znaczenie odgrywa w 2004 roku założona Szkoła
Zawodowa Języków Obcych, przy której można uczęszczać
na państwowo uznane kierunki kształcenia w zawodzie Korespondent Języków Obcych, Eropejski Sekretarz, Korespondent
Światowego Handlu oraz Tłumacz w pelnej ilosci godzin. F+U
jest w Niemczech południowych jedyną szkołą oferującą wykształcenie zawodów języków obcych w języku japońskim. Dalsze uznane języki to: chinski, angielski, francuski, hiszpański
oraz rosyjski.
Państwa decyzja na F+U – najważniejsze kryteria:
• kompetencja kształcenia w szerokiej gamie: F+U prowadzi
Wyższą Szkołę Ekonomii Techniki i Kultury, Międzynarodową Akademię Zawodową, szkoły dwujęzyczne (podstawowa
i liceum) Realschule oraz wielu szkół przygotowujączch do
zawodu oraz wykorzystujące języki obce. Od września 2017
oferowane są przez F+U międzynarodowe bakelaurate (IB)
programy z dypolomem dla uczniów międzynarodowych.
• międzynarodowy internat od września 2016: zakwaterowanie niepełnoletnich uczniỏw długoterminowych.
• 24 godzinny telefon, 7 dni w tygodniu.
• centrum egzaminacyjne TOEFL®, TestDaF, telc, TestAS,
TOEIC®, LCCI, onSET, ECDL oraz innych egzaminów i testów,
• Państwowo uznana szkoła zawodowa języków obcych
• całoroczna gwarancja przeprowadzania wszystkich kursów
językowych.
• szeroka oferta noclegowa w akademikach, apartamentach, u
rodzin goszczących oraz w hotelu „Bayrischer Hof”,
• międzynarodowa atmosfera (kursanci z ponad 100 krajów)
• centralna lokalizacja w jednym z najpiękniejszych miast Niemiec,
• uczciwa relacja: cena – jakość.
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Informacje i regulamin
• zniżki cen podane w liście za większe pensum wykupionych godzin lekcyjnych tylko za zapłtą z góry.
• Bezpłatne usługi: test kwalifikujący, testy po zakonczeniu
poszczególnych etapów językowych, używanie komputerów
(3 pomiszczenia z 50 komputerami), WiFi, certyfikat udziału w
kursie, zaświadczenia urzędowe, legitymacja szkolna, pośrednictwo w tandemie językowym, zajęcia orientacyjne)
• Gwarancja przeprowadzenia zajęć, minimalna liczba
uczestników: kursy są przeprowadzane również w przypadku
mniejszej liczby uczestników niż wymagane (4 osoby). Wykupiona liczba godzin zmniejsza się o 25% przy dwoch i trzech
unczestnikach i 50% przy jednym uczestniku. Jako rekompensata kursant może wybrac inny kurs grupowy.
• Indywidualny „urlop“ (wykupione godziny przedłużają się o
podany czas urlopu, na ktory nalezy zlozyc pisemne podanie.
Urlop musi zostac potwierdzony)
• Kursy intensywne: 2 tygodnie (poniedzialek-piatek) „urlop”
w każdym kwartale (12 tygodni kursu) podanie należy złożyć
najpóźniej do czwartku, 16:00, przed rozpoczęciem „urlopu“.
• Kursy wieczorowe: podanie należy złożyć najpóźniej do
16:00 w dniu kursu.
• Zajęcia indywidualne, zamkniete kleine grupy, trening w
firmach. Bezplatne odwołanie zajeć mozliwe do najpóźniej
16:00 w przeddzien zajęć.
• Minimalny wiek (kursy grupowe): 16 lat (kursy dla juniorów: 6
lat na kursy niemieckiego i 10 lat na kursy angielskiego).
• Godzina lekcyjna (GL) = 45 minut
• Godziny lekycjne: Poniedziałek-piątek: 07:30-21:00: Sobota:
10:00-16:00: niedziela: na życzenie
• Godziny otwarcia sekretariatu: Poniedziałek-piątek: 07:3020:00: Sobota: 10:00-16:00.
• kursy są prowadzone przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.
• Kurs głỏwny: rożnicowanie poziomỏw wedlug europejskich
ram odniesienia dla językỏw (str.8). W zajęciach wspiera się
wszystkie kwalifikacje języka standartowego (rozumienie z
czytania, ze słuchu, pisanie i czytanie). W kursach niemieckiego oferuje się od poziomu B2 obok nauki języka standardowego specjalne przygotowanie egzaminacyjne do testỏw.
• Kurs modułowy: Kursy modułowe mogą być zakupione jako
kombinacja z kursem głỏwnym albo jako jedyny kurs językowy.
Zmiana pomiędzy kursami jest możliwa.
• VAT: F+U jako instytucja społeczna o charakterze edukacyjnym zwolniona jest w większości z podatku VAT.
• Międzynarodowe Centrum Egzaminacyjne: istnieje możliwość podejścia do egzaminów: TOEFL®, TestDaF, telc, TestAS,
LCCI, TOEIC®, onSET, ECDL i innye
• Kursy językowe przygotowują na studia oraz są związane z zawodem i prowadzą do zdobycia międzynarodowego dyplomu
językowego.
• Szkoła dysponuje bezprzeszkodowym wejściem dla osób niepełnosprawnych oraz toaletą
przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
• Niepełnoletnim uczniom oferujemy internat.
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Międzynarodowe Centrum egzaminacyjne
Egzamin

Język(i)

TestDaF
Test Deutsch als Fremdsprache
Test niemeicki jako jezyk obcy

niemiecki

telc
The European Language
Certificates

angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski,
rosyjski i inne

telc
B1/B2 Pflege und B2/C1 Medizin

niemiecki

telc
C1/C1 Hochschule

niemiecki

TestAS
Test for Academic Studies

niemiecki lub angielski

onSET

niemiecki/angielski

Test WiDaF®
(Test Deutsch als Fremdsprache
in der Wirtschaft)

niemiecki

TOEFL®

angielski

TOEIC®

angielski

LCCI
London Chamber of Commerce and
Industry

angielski

DELE
Diploma de Español como
Lengua Extranjera

hiszpański

Koresponden Języków Obcych

niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, japoński,
chiński, rosyjski i inne

Sekretarz Europejski

angielski, hiszpański,
francuski

Korespndnet Światowego Handlu

angielski, hiszpanski, francuski + japonski, rosyjski
lub chinski

Tłumacz

angielski, hiszpański,
francuski i inne

ECDL
European Computer Driving Licence

EDV

egzaminy językowe w instytucie

wszystkie języki
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Nasza szkoła językowa znajduje się w Darmstädter Hof Centrum, Hauptstraße 1, 3. piętro

Kursy językowe w Heidelbergu
Arabski, bułgarski, brazylijski, chiński, niemiecki, angielski,
francuski, grecki, włoski, japoński, chorwacki, holenderski,
polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki,
czeski, turecki, węgierski i inne
Międzynarodowe centrum egzaminacyjne
TestDaF, telc, TOEFL®, TOEIC®, LCCI, ECDL, OnDaF, TestAS
i inne
Państowowo uznana Szkoła Zawodowa Języków Obcych
Korespondent języków obcych, Sekretarz Europejski, Korespondent Światowego Handlu, Tłumacz.
Podróże językowe na całym świecie
Anglia, Irlandia, Malta, USA, Kanada, Australia, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Ameryka Środkowa i Południowa,
Rosja, Japonia, Chiny i inne

Kontakt

F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH
Academy of Languages
Hauptstraße 1, D-69117 Heidelberg
Tel.: + 49 6221 7050-4048
Fax: + 49 6221 23452
Service telefoniczny 24/7:
+ 49 6221 9120-38
languages@fuu.de
www.fuu-heidelberg-languages.eu
www.fuu.de

Centrum Dokształcania Ekonomicznego
specjalista ekonom, handlowiec
Szkoły zawodowe
Wychowawca, wychowawca w domach opieki dla mlodziezy
i inne
academy24
dokształcanie obok zawodu
Heidelberskie Prywatne Centrum Szkoleniowe
Gimnazjum, Realschule, dwujęzyczna szkoła podstawowa,
dwujęzyczne liceum, Berufskolleg, międzynarodowy bakelaureat
Międzynarodowa szkoła przygotowawcza
Przygotowanie do egzaminu stwierdzającego do matury
Międzynarodowa Akademia Zawodowa
Studia bakalarskie w systemie dualnym
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Wyższa szkoła ekonomii, techniki i kultury
Studia bakalarskie i magisterskie
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