Kedves Érdeklődő! Kedves Leendő Résztvevő!
Örömmel értesítjük, hogy a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft., a már régóta sikeresen
működő nyelvi képzéseit követően meghirdeti regionális nyelvi tanfolyamait is.
A regionális együttműködés egyre fontosabb nemcsak politikai, hanem kulturális, gazdasági
téren is. A közvetítő nyelvek használata segíti ugyan a közös tevékenységeket, de a bizalom
kiépítését akár üzleti, akár kulturális szempontból jelentősen támogatja, ha az adott ország
nyelvén tudjuk megszólítani partnereinket.
Ennek az egyre növekvő igénynek a kielégítésére nyújt a KKM MDA Kft. lehetőséget
BOLGÁR, HORVÁT, LENGYEL, ROMÁN, SZERB, SZLOVÁK
nyelvű képzések szervezésével.
Tanfolyamainkat 2022. március 21-től tervezzük indítani, kezdő szintről. A tanórák 45
percesek. A képzéseket nyolc-tizenkét fős csoportokban szervezzük, anyanyelvi tanárokkal. A
jelentkezések függvényében indítunk csoportokat, az alábbiak szerint:
Munka mellett, heti 2x2 órában
óraszám
50

képzési napok
hétfő-szerda vagy kedd-csütörtök

kezdés tervezett időpontja
17 óra

képzési díj
100 000 Ft

Munka melletti intenzív képzés heti 2x4 órában
óraszám
50

képzési napok
hétfő-szerda vagy kedd-csütörtök

kezdés tervezett időpontja
17 óra

képzési díj
100 000 Ft

Intenzív képzés munkaidő kedvezménnyel heti 3x4 órában
óraszám
50

képzési napok
hétfő-szerda-péntek

kezdés tervezett időpontja
15 óra

képzési díj
100 000 Ft

A kezdetektől a középfokú B2 szintű nyelvtudás eléréséig, egyéni kondícióktól függően
ajánlásunk szerint, hatszáz óra nyelvtanulásra van szükség, melyen tanfolyamaink egymásra
épülő tananyagegységeken vezetik végig a résztvevőket.
A tanfolyamaink jelenléti képzések, amennyiben a járványhelyzet úgy kívánja, azonnal online
formára váltunk.
A képzés helyszíne: 1107 Budapest, Zágrábi u. 1-3.
Jelentkezési határidő: 2022. március 1.
Egyéb információk:
• A résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kötünk.
• Egyéni, személyre szabott, online képzési igény esetén forduljon hozzánk bizalommal!
• Két egymást követő intenzív vagy normál típusú tanfolyam egyidejű befizetése esetén a
második tanfolyam árából 5% kedvezményt biztosítunk.
• Igény esetén részletfizetési lehetőséget is nyújtunk.
• Jelen tájékoztatóban közölt árak 2022. január 1-től, visszavonásig érvényesek!
Elérhetőségek:
dr. Gálné Csoszor Emese oktatásszervezési főmunkatárs
+36 30 1525462 emese.galne@mdakft.hu www.mdakft.hu

Nyilvánt. szám: B/2021/001891
Engedélyszám: E/2021/000167

|

1016 Budapest, Bérc utca 13 – 15.

|

Adósz.: 14163241-2-41

|

Cg.: 15 09 072172

