Az Orosz Kulturáis Központ Puskin Nyelvi Intézetének

OROSZ NYELVTANFOLYAMAI 2019
1. ALAPFOKÚ NYELVTANFOLYAMOK
kezdők, újrakezdők

február 4 – május 18 (60 óra)
2. KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ NYELVTANFOLYAMOK
február 4 – május 18 (60 óra)
3. ÜZLETI OROSZ NYELVTANFOLYAMOK
február 1 – május 18 (60 óra)
Hétköznapokon

Hétvégén

15 hetes, heti 2x2 óra,
hétfőn és szerdán vagy kedden és csütörtökön
8.00-9.30 vagy 10.00-11.30 vagy 15.00-16.30
vagy 17.00-18.30 vagy 18.30-20.00

15 hetes, 1x4 óra,
péntek vagy szombat
9.00-12.30 vagy 14.00-17.30

Tandíj*: diákoknak: 40.800,-, teljes: 46.800,- Ft.
A tanfolyami keretek között tartott oktatás megfelel az idegennyelv-tudás nemzetközi szintrendszerének (A1, A2, B1,
B2, C1, C2). Központunkban külön díjazás ellenében évente 3-szor tehető le az EU és más országok által elismert
nemzetközi TRKI nyelvvizsga. Aktívan és nagy hatásfokkal készítjük fel hallgatóinkat a Magyarországon letehető
alap-, közép- és felsőfokú állami nyelvvizsgára, melynek helyszíne a Rigó utca, BME, stb.
A tanfolyamok keretében beszédgyakorlattal foglalkozó csoportok is működnek (B2 és C1 szinteken), valamint üzleti
orosz nyelvtanfolyamok is indulnak (Business Russian). A tanfolyamokat tapasztalt, magyar felsőoktatási
intézményekben tanító pedagógusok tartják, akiknek az orosz az anyanyelvük. A csoportok létszáma: 8-12 fő. Az
OKK-ban könyvtár is működik, lehetőség van arra is, hogy hallgatóink számítógépes programokat is segítségül vegyenek az orosz nyelv
tanulás során.

Beiratkozás és szintfelmérés:
Teljesen kezdőknek – elbeszélgetés:

január 9-től 30-ig,
hétfőtől péntekig 10.00-12.00 vagy 14.00-18.00
(208-as szoba)
- Azon hallgatóink, akik az előző félévet szeretnék
folytatni, a honlapunkon megtalálható jelentkezési
lapot kérjük, kitöltve küldjék el a következő e-mail címre:
ljudmila@ruscenter.hu
- Újrakezdőknek és haladóknak, akik korábban
máshol tanultak oroszul, szintfelmérő teszt:

január 15., 17., 21., 24. és 28., 10.00 vagy 17.00
(jelentkezés alapján – telefonon vagy e-mailben)
a tanfolyamok helyszínén:

Orosz Kulturális Központ, 1062 Budapest, Andrássy út 120. Tel.: 302-23-04
E-mail: ljudmila@ruscenter.hu. Web: www.ruscenter.hu
* Figyelem! Amennyiben a hallgató valamely, az OKK-n kívülálló oknál fogva félbeszakítja tanulmányait, a
befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni!

