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Jazykové kurzy v Heidelbergu
Jazyky: arabský, bulharský, brazílsky, čínsky, nemecký, anglický,
francúzsky, grécky, taliansky, japonský, chorvátsky, holanský,
poľský, portugalský, rumunský, ruský, švédsky, španielsky, český,
turecký, maďarský a iné.
Medzinárodné centrum jazykových skúšok
TestDaF, TELC, TOEFL, TOEIC, LCCI, ECDL, OnDaF, TestAS a
ďalšie
Akreditované profesné vzdelávanie v cudzích jazykoch
Korenšpondent/ka v cudzích jazykoch „Fremdsprachenkorrespondent/in“, Európsky/a sekretár/ka „Europasekretär/in“, Korenšpondent/ka v celosvetovom obchode „Welthandelskorrespondent/in“,
Prekladateľ/ka „Übersetzer/in“.
Jazykové pobyty do celého sveta
Anglicko, Írsko, Malta, USA, Kanada, Austrália, Francúzsko,
Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Stredná a Južná Amerika,
Rusko, Japonsko, Čína a veľa ďalších.
Medzinárodná odborná akadémia
Štúdium v duálnom systéme.
Heidelbergské súkromné školské centrum
Gymnázium, Stredná škola, odborné školy.
Odborné školy
Pedagogický asistent, sociálny pracovník a iné
Vysoká škola pre ekonómiu, techniku a kultúru
Ekonomické vzdelávacie centrum
Ekonóm/-ka a iné
academy24
celoživotné vzdelávanie.

Jazykové kurzy · jazykové povolania
Jazykové pobyty · centrum medzinárodných jazykových skúšok · ubytovanie

Naša jazyková škola v Darmstädter Hof Centrum,
Hauptstraße 1, 3. OG
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Jazykové kurzy: nemčina, angličtina, francúština, čínština, japončina a iné
Akreditovaná Stredná Odborná Škola cudzích jazykov: Korenšpondent/ka v
cudzích jazykoch „Fremdsprachenkorrenspondent/in“, Európsky/a sekretár/ka
„EuropasekretärIn“, Prekladateľ/ka „Übersetzer/in“
Centrum medzinárodných skúšok: TOEFL, TestDaF, TOEIC, LCCI, TELC, TestAS a iné
Ubytovanie: študentské domovy, apartmány, v rodinách, atď
Jazykové pobyty: Austrália, Čína, Anglicko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Japonsko,
Malta, Rusko, Španielsko, USA, atď
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Heidelberg - mesto
romantiky a vedy

F+U Academy of Languages medzinárodná jazyková škola

Heidelberg leží v pôvabnom údolí rieky Neckar a
vyznačuje sa obzvlášť
miernou klímou.

F+U jazyková škola leží
uprostred pulzujúceho
centra univerzitného mesta,
vzdialená len niekoľko
metrov od rieky Neckar.

Univerzita „Ruperto-Carola“ v Heidelbergu je najstaršou
univerzitou v Nemecku a dnes patrí k nemeckým elitným univerzitám.
Blízkosť letísk vo Frankfurte a Stuttgarte, vzdialených len 80 a
130 km, robí Heidelberg ľahko dostupným miestom pre návštevníkov z celého sveta.
Krásy Heidelbergu priťahovali v minulosti mnoho básnikov,
maliarov a vedcov. Začiatkom 19. Storočia sa toto mesto na
rieke Neckar stalo dôležitým centrom nemeckého neskorého
romantizmu. S touto epochou sú neodmysliteťne spojení básnici
ako Arnim, Brentano, Goethe a Eichendorff.
Heidelbergský zámok sa v prieskume (2012) nemeckej centrály
pre turistiku umiestnil na 1. mieste zo 100 najobľúbenejších
pamätihodností v Nemecku, pred zámkom Neuschwanstein a
Kolínskym Dómom.
Staré mesto „Altstadt“ sa taktiež v tomto prieskume umiestnilo
na popredných priečkach. Stredobodom Starého mesta je námestie „Marktplatz“ s kostolom „Heiliggeistkirche“ a nádherným
renesančným dómom „Zum Ritter“. Starý most „Alte Brücke“,
vedúci cez Neckar, je jedným z najkrajších kamenných mostov v
Nemecku.
Z „Philosophenweg“ (Cesta filozofov) je nádherný výhľad na
Staré mesto a z tohoto miesta sa dajú najlepšie vychutnať krásy
Heidelbergu, medzi inými zámok a rieka Neckar.
Mesto Heidelberg je taktiež považované za vedecké a ekonomické centrum medzinárodného významu.
Heidelberg patrí medzi popredné
kultúrne centrá Nemecka, početné múzeá a divadlá sú toho
dôkazom.
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F+U Academy of Languages patrí dnes medzi najväčšie jazykové
školy v Nemecku. Jazykové kurzy v Heidelbergu navštevuje
ročne viac než 6500 žiakov z ca. 120 krajín.
Vybavenosť: 45 multimediálných učební (v lete až 70), tri internetové miestnosti vybavené dohromady 50 počítačmi, voľný
prístup k internetu, WLAN, malá knižnica.
Viaceré študentské domovy s ca. 300 izbami, apartmány, jeden
hotel patriaci škole a mnoho hostiteľských rodín poskytujú
žiakom prichádzajúcim z celého sveta možnosť ubytovania
počas celého roka.
S ponukou v oblasti nemčina ako cudzí jazyk „Deutsch als
Fremdsprache“ patrí F+U Academy of Languages k celosvetovo popredným poskytovateľom kurzov nemčiny, či už intenzívnych dopoludňajších a odpoludňajších alebo večerných kurzov
popri zamestnaní.
Výučovanie angličtiny má tu taktiež významnú pozíciu, prípravné
kurzy na skúšky TOEFL, TOEIC a LCCI navštevujú záujemci z
celého sveta.
Popri angličtine a nemčine sa vyučujú ďalšie jazyky; arabský,
čínsky, francúzsky, taliansky, japonský, portugalský, ruský, španielsky, turecký a mnoho ďalších jazykov.
Významnú úlohu má Stredná Odborná Škola cudzích jazykov
„Berufsfachschule für Fremdsprachen“, na ktorej môžete
absolvovať profesné vzdelávanie v akreditovaných odboroch
Korenšpondent/ka v cudzích jazykoch „Fremdsprachenkorrespondent/in “, Európsky/a sekretár/ka „Europasekretär/in“,
Prekladateľ/ka „Übersetzer/in“ a Korešpondent/ka v celosvetovom obchode „Welthandelskorrespondent/In“ v dennej forme.
F+U je celoštátne jediným poskytovateľom akreditovaného odboru japončina ako cudzí jazyk „Fremdsprachenausbildung für
Japanisch“. Ďašie cudzie jazyky ako čínsky, anglický, francúzsky, španielsky a ruský majú taktiež akreditáciu.
Ponuku jazykového vzdelávania Academy of Languages dopĺňa
organizovanie jazykových pobytov „Sprachreisen“.
Vaša voľba pre F+U - najdôležitejšie kritériá
• Rôznorodé možnosti vzdelávania: F+U je zakladateľom
Vysokej školy pre ekonómiu, techniku a kultúru „Hochschule
für Wirtschaft, Technik und Kultur“, Medzinárodnej odbornej
akadémie „Berufsakademie“, gymnázia, strednej školy „Realschule“ a viacerých stredných odborných škôl „Fachschulen“
so zameraním na cudzie jazyky.
• Centrum medzinárodných skúšok ako napríklad TOEFL,
TestDaF, TestAS, TOEIC, LCCI, OnDaF, ECDL, ako aj ďalšiích
skúšok a testov.
• Akreditované profesné vzdelávanie v cudzích jazykoch
„Berufsfachschule für Fremdsprachen“.
• FU je členom a partnerom: FaDaF; VDP; Eurohodip; DRV;
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a iné
• Celoročná garancia uskutočnenia všetkých ponúkaných
jazykových kurzov.
• Rozsiahla ponuka ubytovania (300 izieb) vo vlastných študentských domovoch, apartmánoch, v hostiteľských rodinách
a v F+U hoteli „Bayrischer Hof“.
• Medzinárodná atmosféra (6500 Študentov zo 120 krajín).
• V centre jedného z najkrajších miest Nemecka.
• Výhodný pomer ceny a ponuky.

F+U - centrum medzinárodných skúšok
Skúška

Jazyk(y)

TestDaF
Test Deutsch als
Fremdsprache

nemecký

TestAS
Test for Academic Studies

nemecký alebo
anglický

OnDaF
Online Test Deutsch

nemecký

TELC
The European
Language Certificates

anglický, španielsky,
francúzsky, nemecký,
taliansky, ruský a iné

TOEFL
Test of English as a
Foreign Language

anglický

TOEIC
Test of English for International Communication

anglický

LCCI
London Chamber of
Commerce and Industry

anglický

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

francúzsky

DELE
Diploma de Español como
Lengua Extranjera
(skúška v F+U Teneriffa))

španielsky

TRKI
Test Russkogo Kak
Inostrannogo
(na univerzite Heidelberg v
poverení univerzitou Halle)

ruský

Korenšpondent/ka v
cudzích jazykoch

anglický, španielsky,
francúzsky, japonský,
čínsky, ruský a iné

Európsky/a sekretár/ka

anglický, španielsky,
francúzsky

Korenšpondent/ka v
celosvetovom obchode

“EuropasekretärIn” +
štvrtý jazyk

Prekladateľ/ka

anglický, španielsky,
francúzsky a iné

ECDL
European Computer
Driving Licence

Európsky vodičský
preukaz na počítače

TRKI

akreditovaný
odbor

Informácie, Kultúra &
Voľný čas
• Otváracie hodiny školy: pondelok-piatok: 07:30-21:00; sobota: 10:00-16:00; nedeľa: len na vyžiadanie.
• Otváracie hodiny sekretariátu: pondelok-piatok: 07:3020:00; sobota: 10:00-16:00.
• Daň z pridanej hodnoty: ako nezisková vzdelávacia organizácia je F+U oslobodená od platby DPH.
• Vyučovacia hodina = 45 minút.
• Jazykové kurzy sú zamerané na prípravu na štúdium alebo
povolanie a sú ukončené medzinárodne uznávaným jazykovým diplomom.
• Minimálny vek: 16 rokov (Kurzy pre deti: 7 rokov).
• Zamestnávame skúsených učiteľov, vyučujúcich svoj rodný
jazyk.
• Garancia uskutočnenia kurzu, minimálny počet účastníkov: Kurzy sa uskutočnia aj v prípade nízkeho počtu účastníkov (4 osoby). Počet vyučovacích hodín sa pritom zníži o
25%. Na doplnenie plného počtu vyučovacích hodín je možné
navštevovať ďalší kurz.
• Individuálne „prerušenie“ (vyučovacia doba sa predĺži o dobu
trvania prerušenia, pokiaľ táto bola vopred písomne oznámená,
a to výhradne na emailovú adresu languages@fuu.de):
Intenzívne kurzy: každý kvartál (12 týždňov) „prerušenie“
možné na dobu až dvoch týždňov (pondelok - piatok); príjem
žiadostí najneskôr do stredy, 14:30, pred „začiatkom prerušenia“.
Večerné kurzy: príjem žiadostí najneskôr do piatku, 14:30,
pred „začiatkom prerušenia“.
Individuálne kurzy, kurzy pre dve osoby: neobmedzená
možnošť „prerušenia“; príjem žiedostí najneskôr do 14:30
jeden deň pred „začiatkom prerušenia“.
• Zanechanie kurzu je možné do dvoch týždňov od začatia kurzu bez poplatku, neskôr budú účtované stornovacie poplatky.
• Po začatí kurzu je prerušenie kurzu alebo zníženie doby
vyučovania možné len vo výnimočných prípadoch.
• Prerušenie ubytovania zabezpečeného cez F+U je možné
len v prípade dodržania dvojtýždňovej výpovednej lehoty.
• Na celej škole je bezbariérový prístup, takisto toaleta pre
invalidov je k dispozícii.
• F+U ponúka celoročne päťkrát týždenne pestrý a bohatý
program na využitie voľného času a kultúrne aktivity, v júli
a auguste sú to od pondelka do piatku každý deň dve akcie,
cez víkend jedna akcia denne.
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