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Jazykové kurzy · profesní vzdělávání · kurzy v zahraničí · centrum zkoušek · ubytování

Jazykové kurzy v Heidelbergu
arabština, bulharština, brazilská portugalština, čínština, němčina,
angličtina, francouzština, řečtina, italština, japonština, chorvatština, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, ruština,
švédština, španělština, čeština, turečtina, maďarština, a další
Centrum mezinárodních zkoušek
TestDaF, TELC, TOEFL, TOEIC, LCCI, ECDL, OnDaF, TestAS, a
daší
Profesní vzdělávání zakončené státní zkouškou
Korespondent/-ka v cizích jazycích, Evropský/á sekretář/-ka,
Korespondent/-ka v mezinárodním obchodu, Překladatel/-ka
Kurzy po celém světě
Anglie, Irsko, Malta, USA, Kanada, Austrálie, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Střední- a Jižní Amerika, Rusko, Japonsko,
Čína, a další
Mezinárodní akademie
Duálním systém studia.

Heidelberg

Heidelberské centrum soukromých škol
Gymnázium, střední škola, odborná škola.
Odborné školy
Pečovatel/-ka, vychovatel/-ka , a další.

Bildungsurlaub
www.fuu-heidelberg-languages.com

Vysoká škola ekonomická, technologie a kultury

academy24
zvyšování kvalifikace při zaměstnání.

www.fuu-heidelberg-languages.com
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Vzdělávací centrum v oboru podniková ekonomika
Odborný ekonom/-ka, podnikový ekonom/-ka, a další.
Naše jazyková škola je v Darmstädter Hof Centrum,
Hauptstraße 1, 3. patro

www.fuu.de

www.fuu.de

Jazykové kurzy: němčina, čínština, angličtina, francouzština, japonština,
čeština, a další
Profesní vzdělávání zakončené státní zkouškou: Korespondent/-ka v cizích
jazycích, Evropský/á sekretář/-ka, Překladatel/-ka
Centrum zkoušek: TOEFL, TestDaF, TOEIC, LCCI, TELC, TestAS, a další
Ubytování: ubytovny, apartmány, hostitelské rodiny, a další
Kurzy v zahraničí: Austrálie, Čína, Anglie, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko,
Malta, Rusko, Španělsko, USA, Česká republika, a další

www.fuu-heidelberg-languages.com

Heidelberg - město
romantiky a vědy

F+U Academy of
Languages

Heidelberg leží v půvabném údolí řeky Neckaru
a vyznačuje se obzvlášť
mírným klimatem.

F+U jazyková škola leží
uprostřed univerzitního
města, jen několik metrů od řeky Neckaru.

Ruprecht-Karls Universität Heidelberg je nejstarší univerzita
v Německu a dnes se řadí k německým elitním univerzitám.

F+U Academy of Languages dnes patří mezi největší jazykové
školy v Německu. Jazykové kurzy v Heidelbergu navštěvuje
ročně přes 6500 žáků z přibližně 120 zemí.
Vybavení: 45 multimediálně vybavených učeben (v létě až 70),
tři místnosti s 50 počítači připojenými k bezplatnému internetu,
Wi-Fi, malá knihovna.
Několik ubytoven s ca. 300 pokoji, apartmány, vlastní hotel a
četné hostitelské rodiny nabízí celoroční ubytování studentům z
celého světa.

Díky blízkosti letiště ve Frankfurtu (80 km) a Stuttgartu (130 km),
je Heidelberg snadno dostupný pro hosty z celého světa.
Již v minulosti přitahovala krása Heidelbergu mnoho básníků,
malířů a učenců. Počátkem 19. století patřilo toto město na
Neckaru k nejdůležitějším centrům německého pozdního romantismu. S touto epochou jsou neoddělitelně spojeni básníci
Arnim, Brentano a Eichendorff.
V anketě Německé turistické centrály (2012) obsadil Heidelberský zámek „Heidelberger Schloss“ 1. místo ze 100 oblíbených pamětihodností Německa. Tímto se umístil před zámek
Neuschwanstein a Katedrálou svatého Petra v Kolíně nad
Rýnem „Kölner Dom“.
Stará část Heidelbergu „Altstadt“ zaujala ve stejné anketě rovněž přední pozice. Středem Starého města je náměstí „Marktplatz“ s kostelem „Heiliggeistkirche“ a nádherným renesančním
domem „Zum Ritter“. Kamenný most „Alte Brücke“ vedoucí
přes Neckar patří k nejkrásnějším mostům v Německu.
Krásy Heidelbergu, Altstadt, zámek a řeka Neckar lze nejlépe
vychutnat pohledem z „Philosophenweg“ (cesta filozofů).
Město Heidelberg je též považováno za vědecké a ekonomické centrum mezinárodního věhlasu.
Heidelberg se řadí k čelním
kulturním centrům Německa,
s četnými musei a divadly.

V oboru Němčina jako cizí jazyk se F+U Academy of Languages řadí k předním světovým poskytovatelům kurzů němčiny, a to jak v intenzivních dopoledních a odpoledních kurzech,
ale i ve večerních kurzech pro pracující.
Výuka angličtiny má také ústřední postavení, přípravné kurzy
na zkoušky TOEFL, TOEIC, a LCCI jsou navštěvovány studenty
z celého světa.
Kromě angličtiny a němčiny se vyučuje i arabština, čínština,
francouzština, italština, japonština, portugalština, ruština, španělština, turečtina, čeština a mnoho dalších jazyků.
Velmi významnou součástí Academy of Lanuages je odborná
škola s výukou cizích jazyků založená v roce 2004. Škola
umožňuje během denního studia získat státně uznávanou kvalifikaci v oborech Korespondent/-ka v cizích jazycích, Evropský/á
sekretář/-ka, Korespondent/-ka v mezinárodním obchodu a
Překladatel/-ka. F+U je celoněmecky jediným poskytovatelem
profesního vzdělávání se státní zkouškou z japonštiny. Rovněž
studium čínštiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny
je zakončeno státní zkouškou.
Nabídku Academy of Languages doplňuje i organizování jazykových kurzů v zahraničí.
Proč se rozhodnout pro F+U - nejdůležitější kritéria:
• Široká škála odborných znalostí ve vzdělávání: F+U je
zřizovatel Vysoké školy ekonomie, technologie a kultury; mezinárodní odborné akademie; gymnázia; střední školy; několika
odborných škol s výukou cizího jazyka.
• Centrum zkoušek pro TOEFL, TestDaF, TestAS, TOEIC,
LCCI, OnDaF, ECDL a další zkoušky a testy.
• Státem uznaná odborné jazyková škola
• Členství, partnerství: FaDaF; VDP; Eurohodip; DRV; Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, a další
• Celoroční záruka výuky všech jazykových kurzů.
• Rozsáhlá nabídka ubytování (300 pokojů) ve vlastních ubytovnách, apartmánech, hostitelských rodinách a v F+U hotelu
„Bayrischer Hof“.
• Mezinárodní atmosféra (6500 studentů ze 120 zemí).
• Centrální poloha v jednom z nejkrásnějších měst Německa.
• Dobrý poměr cena-výkon.

F+U - centrum
mezinárodních zkoušek
Zkouška

Jazyk(y)

TestDaF
Test Deutsch als
Fremdsprache

němčina

TestAS
Test for Academic Studies

němčina nebo
angličtina

OnDaF
Online Test Deutsch

němčina

TELC
The European
Language Certificates

angličtina, španělština, francouzština,
němčina, italština,
ruština, a další

TOEFL
Test of English as a
Foreign Language

angličtina

TOEIC
Test of English for International Communication

angličtina

LCCI
London Chamber of
Commerce and Industry

angličtina

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

francouzština

DELE
Diploma de Español como
Lengua Extranjera

španělština

TRKI
Test Russkogo Kak
Inostrannogo
(zkoušku provádí univerzita
v Heidelbergu z pověření
univerzity v Halle)

ruština

Korespondent/-ka v cizích
jazycích

angličtina, španělština, francouzština,
japonština, čínština,
ruština, a další

Evropský/á sekretář/-ka

angličtina, španělština,
francouzština

Korespondent/-ka v
mezinárodním obchodu

Evropský/á sekretář/-ka
+ čtvrtý jazyk

Překladatel/-ka

angličtina, španělština,
francouzština, a další

ECDL
European Computer
Driving Licence

elektronické zpracování dat

TRKI

státně
uznaný/-á

Informace, kultura &
volný čas
• otevírací doba, škola: pondělí-pátek: 07:30-21:00, sobota:
10:00-16:00, neděle: po dohodě
• otevírací doba, sekretariát: pondělí-pátek: 07:30-20:00,
sobota: 10:00-16:00.
• DPH: Jako obecně prospěšná vzdělávací instituce je F+U
osvobozeno od DPH.
• Vyučovací hodina trvá 45 minut.
• Jazykové kurzy jsou určeny jak k profesnímu rozvoji, tak přípravě ke studiu a vedou k získání mezinárodně uznávaných
jazykových diplomů.
• Minimální věk: 16 let (kurzy pro juniory: 7 let).
• Vyučující jsou zkušení učitele a rodilí mluvčí.
• Poskytnutí záruky, minimální počet účastníků: Výuka
probíhá i při nedosažení minimálního počtu účastníků (4 osoby).
Objednaný počet hodin se přitom snižuje o 25%. Možnou kompenzací je docházka do jiného skupinového kurzu.
• Individuální „dovolená“ (o dovolenou můžete zažádat pouze
písemně na languages@fuu.de, objednaná výuka se prodlouží
o uvedené trvání dovolené):
Intensivní kurzy: u čtvrtletního kurzu (12 týdnů) je „trvání dovolené“ až dva týdny (podělí - pátek); žádost musí být podána
nejpozději do středy 14:30 před „začátkem dovolené“.
Večerní kurzy: žádost nejpozději do pátku 14:30, před „začátkem dovolené“.
Privátní-, Duo- výuka: dovolená libovolně často; žádost nejpozději do 14:30 v den před plánovaným termínem výuky.
• Odstoupení od objednávky kurzu je možné bezplatně dva
týdny před jeho začátkem, poté budou účtovány stornopoplatky.
• Po začátku kurzu, je vypovězení nebo zkrácení výuky
možné pouze v zákonem stanovených případech.
• Vypovězení pronajatého pokoje u F+U je možné po dodržení
dvoutýdenní výpovědní lhůty.
• Škola má bezbariérový přístup a k dispozici je bezbariérová
toaleta.
• F+U nabízí pětkrát týdně a to po celý rok rozmanitý kulturní
program a aktivity ve volném čase. V červenci a srpnu
se konají od pondělí do pátku denně dvě (o víkendu jedna)
zábavné akce.
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