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Heidelberg - Niemiecki Ogólny [FUH-G]

Lokalizacja
Heidelberg, będący niegdyś stolicą Palatynatu i centrum kalwinizmu, osadzony jest w malowniczej dolinie
Neckar. Przez lata miasto przyciągało do siebie wielką liczbę poetów, malarzy i naukowców. W XIX wieku
stało się najważniejszym centrum późnego, niemieckiego romantyzmu, głęboko powiązanego z takimi
nazwiskami jak Arnim, Brentano, Goethe czy Eichendorff. Mimo zachowania swojej historycznej
architektury, miasto jest w czasach dzisiejszych znanym na świecie centrum biznesowym i naukowym.
Oferuje także bogate zaplecze kulturalne, z licznymi teatrami, muzeami i odbywającymi się tu rokrocznie
festiwalami.
Nasza szkoła zlokalizowana jest w historycznym centrum miasta, zaledwie kilka kroków od rzeki Neckar.
Budynek ma przepiękny widok na Stare Miasto, zamek i dolinę. Jesteśmy jedną z największych szkół
językowych w Niemczech (co roku uczy się u nas ponad 10 tysięcy osób!). Placówka oferuje dobrze
wyposażone sale lekcyjne (w sezonie letnim do 85 klas), trzy sale komputerowe (łącznie 50 komputerów) i
darmowy dostęp do Internetu. Do dyspozycji studentów są także wygodne pokoje studenckie, biblioteka i
stołówka studencka.
Program szkolenia
Nasz kurs języka niemieckiego ogólnego pozwoli Ci na naukę w odpowiedniej grupie językowej. Lekcje
skupiają się na rozwijaniu wszystkich kluczowych umiejętności językowych: czytaniu, słuchaniu, pisaniu i
mówieniu. Nie ważne, czemu chcesz uczyć się niemieckiego - by dalej uczyć się na tutejszym uniwersytecie,
do pracy czy ponieważ się tu przeprowadzasz - jesteśmy właściwą szkołą dla Ciebie. Oferujemy kursy
językowe w międzynarodowych grupach na wszystkich poziomach zaawansowania (w tym dla zupełnie
początkujących). Dostępne dwie intensywności:
- 20 lekcji/tydz. (zajęcia między 9:00-12:15)
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- 30 lekcji/tydz. (zajęcia między 9:00-12:15 i 13:00-14:30)
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (20×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1245 EUR

1011 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1105 EUR

1151 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1110 EUR

1146 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1020 EUR

1236 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1210 EUR

1046 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 500 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1756 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1355 EUR

901 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1215 EUR

1041 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1220 EUR

1036 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1130 EUR

1126 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1320 EUR

936 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 610 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1646 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×45 min./tydz.)

500 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1245 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1105 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1110 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1020 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1210 EUR
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2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

610 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1355 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1215 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1220 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1130 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1320 EUR

Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
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