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Nyelvtanfolyamok · Szakmai és
nyelvi képzés · Nyelvoktató utazások · Vizsgaközpont · Szállások

Nyelvtanfolyamok Heidelbergben
arab, bolgár, brazil, kínai, német, angol, francia, görög, olasz,
japán, horvát, holland, lengyel, portugál, román, orosz, svéd,
spanyol, cseh, török, magyar stb.
Nemzetközi Nyelvvizsgaközpont
TestDaF, TELC, TOEFL, TOEIC, LCCI, ECDL, OnDaF, TestAS stb.
Államilag elismert Idegennyelvi Szakképző Iskolák
Idegennyelvi levelező, Nemzetközi titkársági asszisztens,
Nemzetközi kereskedelmi levelező, Fordító
Nyelvoktató utazások világszerte
Anglia, Írország, Málta, USA, Kanada, Ausztrália, Franciaország,
Olaszország, Spanyolország, Portugália, Közép- és Dél-Amerika,
Oroszország, Japán, Kína stb.
Nemzetközi Szakképző Akadémia
Oktatás párhuzamos képzés keretében
Heidelbergi Magániskola
gimnázium, reáliskola, szakiskola.

Heidelberg

Szakképző Iskolák
Munkahelyi terápiás nevelő, Ifjúsági nevelő, Intézeti nevelő stb.
Gazdasági-, Műszaki- és Kulturális Főiskola

Bildungsurlaub

Üzemgazdász Továbbképző Intézet
kereskedelmi vezető, üzemgazdász stb.
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academy24
szakmai továbbképzés
Nyelviskolánk a Darmstädter Hof Centrum-ban
található, Hauptstraße 1, 3. em.
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Nyelvtanfolyamok: német, kínai, angol, francia, japán stb.
Államilag elismert idegennyelvi szakképző iskolák: Idegennyelvi levelező,
Nemzetközi titkársági asszisztens, Fordító
Vizsgaközpont: TOEFL, TestDaF, TOEIC, LCCI, TELC, TestAS stb.
Szállások: kollégiumok, apartmanok, vendéglátó családok stb.
Nyelvoktató utazások: Ausztrália, Kína, Anglia, Franciaország, Írország,
Olaszország, Japán, Málta, Oroszország, Spanyolország, USA stb.
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Heidelberg - a romantika
és a tudományok városa

F+U Academy of
Languages

Heidelberg a festői szépségű Neckar-völgyben
terül el, különösen enyhe
klímája még vonzóbbá teszi a várost.

Az F+U Nyelviskola az
egyetemi város központjában található, egy ugrásnyira a Neckartól.

A Heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem Németország legrégebbi egyeteme, napjainkban egyike a német elit egyetemeknek.
Heidelberg mindössze 100 km-re fekszik a Frankfurti, illetve 120
km-re a Stuttgarti repülőtértől, így könnyen megközelíthető a
világ valamennyi országából ideérkező vendégek számára.
Heidelberg szépsége az idők folyamán sok költőt, festőt és tudóst vonzott ide. A korai XIX. században a Neckar-partján fekvő
város a német kései romantika legfontosabb központjává
vált. E korszak neves költői közé sorolható Arnim, Brentano,
Goethe és Eichendorff.
A Heidelbergi kastély a Német Turisztikai Hivatal 2012-es
felmérése szerint az első helyen áll Németország 100
legkedveltebb látványossága listáján, megelőzve a
Neuschwanstein-kastélyt és a Kölni dómot.
Heidelberg óvárosa szintén az első helyek között szerepelt
ugyanazon felmérés alapján. Az óváros központjában található a piactér, melynek közepén a Szentlélek Templom áll, vele
szemközt a reneszánsz stílusú épület a „Zum Ritter“. A Neckar
felett ívelő „Öreg Híd“ egyike Németország legszebb kőhídjainak.
A Filozófusok útjáról gyönyörű kilátás nyílik az óvárosra, a
kastélyra és a Neckar-folyóra, ahonnan is leginkább megcsodálhatjuk Heidelberg szépségét.
A város nevezetes továbbá
nemzetközi hírű, modern
gazdagsági- és tudományos
életéről is.
Heidelberg egyike Németország
vezető kulturális központjainak,
melyről számos múzeuma és
színháza is tanúskodik.

Az F+U Academy of Languages egyike Németország legnagyobb nyelviskoláinak. Nyelvtanfolyamainkat évente több mint
6500 diák látogatja a világ mintegy 120 országából.
Az iskola felszereltsége: 45 multimédiás tanterem (nyáron akár
70), három számítógépterem összesen 50 számítógéppel felszerelve, ingyenes internethozzáférés, WLAN, kis könyvtár.
A mintegy 300 szobás kollégiumaink, apartmanok, az iskola
tulajdonában levő hotel és megannyi vendéglátó család kínálnak
szállást a világ számos országából ideérkező diákjaink részére
az év összes napján.
A német mint idegennyelv oktatás tekintetében az F+U
Academy of Languages a világ vezető nyelviskolái közé tartozik,
legyen szó délelőtti, vagy délutáni intenzívtanfolyamokról, avagy
esti szakmai tanfolyamokról.
Az angolnyelv oktatás szintén jelentős szerepet játszik
nyelviskolánk életében, a TOEFL, TOEIC és LCCI nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyamainkat a világ számos országából ideérkező
diákok látogatják.
Angol és német tanfolyamaink mellett a következő nyelveket
oktatjuk még: arab, kínai, francia, olasz, japán, portugál, orosz,
spanyol, török, magyar és még számos más nyelvet.
Meghatározó továbbá a 2004-ben alapított Idegennyelvi Szakképző Iskolánk, ahol diákjaink egész napos képzés keretében
államilag elismert Idegennyelvi levelező, Nemzetközi titkársági
asszisztens, Nemzetközi kereskedelmi levelező és Fordító
szakképesítést szerezhetnek. Az F+U országszerte az egyetlen
olyan államilag elismert iskola, amely japán idegennyelvi képzést nyújt. Továbbá elismerést érdemlő a kínai, angol, francia,
spanyol és orosznyelv-oktatásunk is.
Nyelviskolánk szolgáltatásainak palettáját a nyelvoktató utazások szervezése teszi teljessé.
Érvek az F+U Nyelviskola mellett:
• Széleskörű képzési tapasztalat: az F+U egy Gazdasági-,
Műszaki- és Kulturális Főiskola, egy Nemzetközi Szakképző Akadémia, egy Gimnázium, egy Reáliskola és számos
más szakképző intézmény fenntartója, melyek szakmai és
idegennyelvi képzést egyaránt nyújtanak.
• Vizsgaközpont: TOEFL, TestDaF, TestAS, TOEIC, LCCI,
OnDaF, ECDL, valamint számos más vizsgák és tesztek.
• Államilag elismert idegennyelvi szakképző iskolák
• Tagságok és partnerkapcsolatok: FaDaF; VDP; Eurohodip;
DRV; Istituto Italiano per gli Studi Filosofici u.a.
• Minden nyelvtanfolyamunk megtartására egész évben garanciát vállalunk.
• Nagy szálláskínálat (300 szoba) saját kollégiumainkban,
apartmjainkban, vendéglátó családoknál, és az F+U hoteljében, a Hotel „Bayrischer Hof“-ban.
• Nemzetközi hangulat (6500 diák a világ 120 országából)
• Központi fekvés Németország egyik legszebb városában
• Jó ár-érték viszony

F+U - Nemzetközi
Vizsgaközpont
Vizsga

Nyelv(ek)

TestDaF
Test Deutsch als
Fremdsprache

német

TestAS
Test for Academic Studies

német vagy angol

OnDaF
Online Test Deutsch

német

TELC
The European
Language Certificates

angol, spanyol,
francia, német, olasz,
orosz stb.

TOEFL
Test of English as a
Foreign Language

angol

TOEIC
Test of English for International Communication

angol

LCCI
London Chamber of
Commerce and Industry

angol

DELF
Diplôme d’Études en
Langue Française
DALF
Diplôme Approfondi de
Langue Française

Fontos tudnivalók, kultúra
& szabadidő

francia

DELE
Diploma de Español como
Lengua Extranjera

spanyol

TRKI
Test Russkogo Kak
Inostrannogo
(a Heidelbergi Egyetemen
a Halle-i Egyetem megbízásából)

orosz

Idegennyelvi levelező

angol, spanyol,
francia, japán, kínai,
orosz stb.

Nemzetközi titkársági
asszisztens

angol, spanyol, francia

Nemzetközi kereskedelmi
levelező

Nemzetközi titkársági
asszisztens + negyedik nyelv

Fordító

angol, spanyol, francia
stb.

ECDL
European Computer
Driving Licence

számítógépes
ismeretek

TRKI

államilag
elismert

• Az iskola nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 7:30-21:00
óráig; szombaton 10:00-16:00 óráig; vasárnap igény szerint
• Ügyintézés: hétfőtől péntekig 7:30-20:00 óráig; szombaton
10:00-16:00 óráig
• Általános forgalmi adó: közhasznú képzési intézményként
az F+U mentes a forgalmi adó alól
• Egy tanítási óra időtartama 45 perc
• Nyelvtanfolyamaink szakmához kapcsolódnak vagy a
továbbtanulásra készítenek fel, továbbá nemzetközileg
elismert vizsgabizonyítvány megszerzésére irányulnak
• Korhatár: 16 év (junior tanfolyamainknál: 7 év)
• Tapaszalt, anyanyelvi oktatókkal dolgozunk
• Tanfolyam megtartásának garanciája, minimum résztvevők száma: A tanfolyamokat abban az esetben is megtartjuk,
ha a csoport létszáma nem éri el a minimális létszámot (4 fő).
Ebben az esetben a kifizetett órák száma 25%-kal csökken,
vagy egy másik csoportos tanfolyam látogatható.
• Egyéni „szabadság“: (a lefoglalt tanfolyam annyi nappal meghosszabbodik, amennyi időre szabadságra megy,
amennyiben ezt írásban kérelmezi az alábbi e-mail címen:
languages@fuu.de)
Intenzívtanfolyamok esetén: egy tanfolyami negyedévben
(12 hét) max. két hét „szabadság“ igényelhető (hétfőtől-péntekig); a kérelemet a szabadságot megelőző hét szerdáján 14:30
óráig kell leadni
Esti tanfolyamok: kérelmezés legkésőbb a „szabadságot“
megelőző hét péntekén 14:30 óráig
Egyéni- és duó órák: tetszés szerinti gyakorisággal, kérelmezés egy nappal a kitűzött óra megkezdése előtt 14:30 óráig
• A tanfolyamot két héttel a tanfolyamkezdés előtt ingyenesen le
lehet mondani, egyéb esetben sztornódíjat számítunk fel.
• A tanfolyam megkezdése után a tanfolyam lemondása,
illetve a kifizetett órák csökkentése csak a törvény által megszabott kereteken belül lehetséges
• Az F+U által biztosított szállás visszamondása csak egy
kéthetes időintervallum betartásával lehetséges
• Az iskola egész területe akadálymentes, valamint mozgássérült mellékhelyiséggel is rendelkezünk.
• Az F+U egész évben, a hét öt
napján változatos kulturálisés szabadidős programokat
kínál. Júliusban és augusztusban hetente ötször, napi
két szabadidős programot kínálunk, hétvégén pedig
egyet.
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