NYELVTANFOLYAMOK AZ MNÁMK-BAN
2018 márciusában - megfelelő jelentkezői létszám függvényében - a következő nyelvtanfolyamokat
indítjuk:

Engedélyezett képzések:
- Német nyelvtanfolyam kezdők számára (Eng. sz: E-000455/2014/C002) (előzetes tudásszintfelmérés alapján 45 órás modulok)
-Német nyelvtanfolyam haladók számára (Eng. sz: E-000455/2014/C002) (előzetes tudásszintfelmérés alapján 60 órás modulok)
-Angol nyelvtanfolyam kezdők számára (Eng.sz.: E-000455/2014/C001) (előzetes tudásszintfelmérés alapján 45 órás modulok)
-Angol nyelvtanfolyam haladók számára (Eng.sz.: E-000455/2014/C001) (előzetes tudásszintfelmérés alapján 60 órás modulok)
Tanfolyamok díja: 700,-Ft/óra- 1.800,-Ft/óra (a csoport létszámától függően) + tankönyv ára (a
fénymásolt anyagok díját a képzési költség tartalmazza)

Egyéb nyelvi képzések:
- Munkahelyi kommunikációs készségfejlesztéssel bővített, alapfokú nyelvvizsgára (KER
B1) felkészítő német nyelvtanfolyam (alap- illetve küszöbszint) 2x50 órás
- Középfokú nyelvvizsgára (egy- ill. kétnyelvű KER B2) felkészítő német nyelvtanfolyam 50 órás
- Középfokú nyelvvizsgára (egy- ill. kétnyelvű KER B2) felkészítő angol nyelvtanfolyam 50 órás
- Olasz nyelvtanfolyam kezdők számára 2x50 órás
- Orosz nyelvtanfolyam kezdők számára 2x50 órás
- Spanyol nyelvtanfolyam kezdők számára 100 órás
- Olasz nyelvtanfolyam haladók számára 2x50 órás
- Orosz nyelvtanfolyam haladók számára 2x50 órás
- Spanyol nyelvtanfolyam haladók számára 2x50 órás
- Tanfolyamok díja: bruttó 900,-Ft/óra – 2.200,-Ft/óra (a csoport létszámától függően) + tankönyv
ára (a fénymásolt anyagok díját a képzési költség tartalmazza)

További képzésünk:
-Magyar mint idegen nyelv alapozó (A2) illetve küszöbszinten (B1) 100 órás

Tanfolyam díja: bruttó 1.200,-Ft/óra – 3.500,-Ft/óra (a csoport létszámától függően) + tankönyv ára
A tanfolyami csoportokat (a kezdők kivételével) előzetes tudásszint-felmérés alapján igyekszünk
kialakítani! A felmérést személyes jelentkezéskor egyénileg vagy a 2018. március 14-én
csoportosan, 16.00-17.00 között lehet megírni.
A tanfolyamok tervezett időbeosztása: heti 4 illetve 6 óra, hétfő - szerda / csütörtök 17.0018.30/19.15 (ettől eltérő órabeosztás is lehetséges, a csoport és az oktató megállapodásától függően)
Tervezett kezdési időpont: 2018. március 19. (hétfő)
Jelentkezés: 2018. március 5-ig személyesen vagy elektronikus levél formájában a honlapról
letölthető jelentkezési lap benyújtásával
Ügyfélszolgálat: MNÁMK 6500 Baja, Duna u 33. , 113-as iroda
Telefon: 0679/ 520-932
E-mail: szakkozep@mnamk.hu
honlap: www.mnamk.hu

A nyelvtanfolyamra való jelentkezés semmilyen anyagi
kötelezettségvállalással nem jár, képzési szerződést csak a
tanfolyam indulásakor kötünk!

