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Езикови курсове в Хайделберг
Арабски, Български, Китайски, Немски, Английски, Френски,
Гръцки, Японски, Хърватски, Холандски, Полски, Португалски, Румънски, Руски, Шведски, Испански, Чешки, Турски,
Унгарски и други.
Изпитен център
TestDaF, TELC, TOEFL, TOEIC, LCCI, ECDL, OnDaF, TestAS u.a.
Държавно признат образователен колеж за
Кореспонденти с обучение по чужди езици, европейски секретари, международни търговски коресподенти и преводачи.
Езикови ескурзии в чужбина
Англия, Ирландия, Малта, Америка, Канада, Франция, Италия, Испания, Португалия, Латинска Америка, Русия, Япония,
Китай и др.
Интернационален професионален колеж (Internationale
Berufsakademie)
Следване по системата на двойната система (Studium im
dualen System).
Частен кооперативен училищен център
Гимназия, техникум и професионален колеж.
Специализирани училища
за педагози и младежки възпитатели в областта на работата
и в домовете (Arbeitserzieher/in, Jugend-/Heimerzieher/in).
Висше училища по икономика, техника и култура
Специализация за икономически администратори и икономисти
academy24
специализация

Езикови курсове · Професии с
чужди езици · Езикови изкурзии
Изпитен център · Подслон

Нашето училище: im Darmstädter Hof Centrum,
Hauptstraße 1, 3. OG

www.fuu.de
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Езикови курсове: Немски, Български, Руски, Китайски, Английски, Френски, Японски, Испански и др.
Държавно признат професионален колеж по чузди езици: Кореспонденти за чужди езици, Европа секретари и преводачи
Изпитен център: TOEFL, TestDaF, TOEIC, LCCI, TELC, TestAS и.др.
Подслон: Общежития, апартаменти, при семейства и др.
Езикови екскурзии: Австрия, Китай, Англия, Франция, Ирландия, Италия, Япония, Малта, Русия, Испания, Америка и др.
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Хайделбрг - Град на
романтика и наука

F+U - интернационално
езиково училище

Хайделберг е разположен в примамващата
долина на реката Некар
и се отличава сьс своя
особено мек климат.

Езиковото училище на
F+U Academy е разположено в центъра на университетския град, на
няколко метра от Некар.

Ruprecht-Karls Universität Heidelberg е най¬ старият
университет в Германия и един от елитните германски
университети.
Поради близостта на Хайделберг до франкфуртското и
щутгартското летище, съответно 80 и 130 км, този град е
лесно достижим за гости от целия свят.
Красотата на Хайделберг е привличала през годините много поети, художници и учени.

F+U Academy of Languages заема място сред най- големите
езикови училища в Германия и езиковите курсове в Хайделберг се посещават годишно от повече от 6500 ученици
от около 120 различни страни.
Оборудване: 45 мултимедийно оборудвани класни стаи,
(през лятото до 70), три компютърни зали с общо 50 компютъра и безплатен интернет.
Няколко общежития с около 300 стаи, апартаменти, хотел
към училището и многобройни фамилии предлагат възможност за настаняване на учениците идващи от целия
свят през цялата година.
Със своите курсове по немски като чужд език (Deutsch
als Fremdsprache), независимо дали интензивни сутрин,
следобед или като вечерни професионални курсове, F+U
Academy е едно от водещите училища на световно ниво.
Обучението по английски език заема също централна
роля, а ученици от цял свят се подготвят за изпитите
TOEFL, TOEIC и LCCI.
Освен англйски и немски се преподават арабски, български, френски, италиански, испански, китайски, руски,
турски, японски и други.
От особено значение е основаният през 2004 колеж за
изучаване на професии с чужди езици (Berufsfachschule
für Fremdsprachen) като: коренсподенти (Fremdsprachenkorrespondent/in), международни търговски коресподенти (Welthandelskorrespondent/in), секретари за Европа
(Europasekretär/in) и преводачи (Übersetzer/in), които са с
държавно признание. Единствено F+U Асаdemy предлага в
цяла Германия държавно признато професионално обучение с японски и освен това с китайски, английски, френски,
испански и руски.
Спектарът от услуги на езиковата академия се допълва
от организирането на езиковите курсове и пътуванията
свързани с тях.
Защо F+U - най-важните аргументи за вашия избор:
• Многообразна компетентност при образованието:
F+U е част от висше училище по икономика, техника и
култура, както и интернационална академия за професии,
гимназия, техникум и техничеки и езикови колежи.
• Изпитен център за TOEFL, TestDaF, TestAS, TOEIC, LCCI,
OnDaF, ECDL и други.
• Държавно признато професионално училище за чужди
езици (Berufsfachschule für Fremdsprachen).
• Членства и партньори: FaDaF; VDP; Eurohodip; DRV;
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici и други.
• Гаранция за целогодишно провеждане на езиковите
курсове.
• Голям избор за настаняване: 300 стаи в студентски
общeжития, апартаменти, при фамилии и в хотела на
академията „Bayrischer Hof“.
• Интернационална атмосфера (6500 ученици от 120 страни).
• Централно местоположение в един от най-красивите
градове на Германия.
• Добри цени за услугите.

В началото на 19 век този град на Некар, се превръща във
важен център за немския късен Романтизъм. Неотлъчно
свързани с тази епоха са имената на поетите Арним, Брентано, Гьоте и Айхендорф.
Замъкът в Хайделберг заема първо място от стоте най¬посещавани туристически забелижителности в Германия, изпреварвайки дворецът Neuschwanstein и катедралата в Кьолн, според статистиката от 2012 на германската
централа по туризъм.
Старият град в Хайделберг заема също така едно от водещите места спорд горепосоченото запитване. Централно
положение в старинния Хайделбрг заема така нареченият
Марктплатц (Marktplatz) с църквата (Heiliggeistkirche) и ренесансовата къща-хотел „Zum Ritter“. Извисяващият се над
Некар каменен мост „Alte Brücke“ (стария мост) е един от
най -красивите мостове в цяла Германия.
На красотата на този град може да се насладите най -добре
от пътя на философите
(Philosophenweg), с гледка
към старинния град, замъка и
реката.
Името на Хайделберг , също
така е интернационално известно като модерно икономически и научен град.
Със своите многобройни
музеи и театри, Хайделберг
се доказва и като културен
център.
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F+U - Интернационален
изпитен център
Изпити

Език

TestDaF
Тест по немски като чужд
език

Немски

TestAS
Test for Academic Studies

Немски или
английски

OnDaF
Online Test Deutsch

Немски

TELC
The European
Language Certificates

Английски, Испански,
Френски, Немски,
Италиански, Руски
и др.

TOEFL
Test of English as a
Foreign Language

Английски

TOEIC
Test of English for International Communication

Английски

LCCI
London Chamber of
Commerce and Industry

Английски

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

Френски
(провежда се от
ИФ2)

DELE
Diploma de Español como
Lengua Extranjera

Испански
(изпит при F+U Тенерифа)

TRKI
Test Russkogo Kak
Inostrannogo
(при университет
Хаиделберг съгласно
университет Хале)

Руски

Кореспонденти с чужди
езици

Английски, Испански,
Френски, Японски,
китайски, Руски и др.

Секретари за Европа

Английски, Испански,
Френски

Международни търговски кореспонденти

Секретар са Европа +
четвърти език

Преводачи

Английски, Испански,
Френски, Английски
и.др.

ECDL
European Computer
Driving Licence

Компютърни курсове

TRKI

държавно
признати

Информации , Култура &
свободно време
• Работно време на училището: от понеделник до петък:
07:30-20:00; събота 10:00-16:00; неделя: по споразумение
• Работно време на бюрото: от понеделник до петък:
07:30- 20:00; събота 10:00-16:00
• ДДС - като обществено дружество за образование академията F+U е освободена от ДДС.
• Един учебен час трае 45 Мин.
• Курсовете са професионално ориентирани или като
подготовка са следване в Германия и имат за изхождаща цел усвояването на езикова диплома.
• Възрастова група: 16 години (Младши курсове: 7 години).
• Нашите преподаватели са с голям опит
• Гаранция за провеждане на курсовете дори при по малко
от минималното число (4) на участниците. В този случай
закупените часове спадат с 25%. Като обезщетение може
да бъде посетена друга курсова група.
• Индивидуално време за “ваканция„: заплатеният курс
се удължава автоматично с времето на писмено споразуменото време на отсъствие, пишете ни предварително на
languages@fuu.de);
при интензивни курсове са разрешени на тримесечие
две работни седмици отпуска, която трябва да се договори най-късно до сряда, 14:30 часа.
При вечерните курсове отпуската трябва да бъде уведомена най-късно до петък, 14:30 часа, преди нейното
начало.
При частен единичен или по двойки урок няма ограничения и се уведомява наи-късно до 14:30 часа преди
определеното време на урока.
• Анулирането на закупения курс е безплатно в срок до
две седмици преди неговото начало. След това се заплащат такси.
• След започването на курса неговото щорниране или
редуцирането на учебните часове е възможно само в от
закона при допуснатите случаи.
• Анулирането на договора за стая под наем при F+U е
възможно само в рамките на двуседмичен срок.
• Училището разполага с вход без бариери и тоалетна за
инвалиди.
• F+U предлага през цялата година пет пъти в седмицата
разнообразно развлекателна и културна програма,
през юли и август се провеждат две мероприятия на ден
и през уикенда едно.
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