Balassi Nyári Egyetem
BUDAPEST
2018.
4 hét, 80 magyaróra, 8 előadás a magyar kultúráról,
táncház, kirándulások, délutáni programok
A Balassi Nyári Egyetem 2018. július 23-a és augusztus 17-e között várja azokat, akik magyarul
szeretnének tanulni és többet szeretnének tudni a magyar kultúráról.
Programjainkon az intenzív nyelvtanulás mellett
a magyar irodalmat, történelmet, földrajzot,
néprajzot,
színháztörténetet,
művelődéstörténetet bemutató előadásokat is hallhatnak a
négy hétre hozzánk látogatók. A budapesti
helyszín lehetővé teszi kulturális örökségünk
bemutatását,
de
diákjaink
szabadon
választhatnak a főváros széles körű programkínálatából is. A magyar tájakat, nevezetességeket, magyar borkultúrát kirándulásainkon
ismerhetik meg.
Évtizedes oktatási tapasztalattal rendelkező, a diákok igényeihez nagymértékben alkalmazkodni
tudó, kreatív és képzett tanári gárda biztosítja a megfelelő minőségű oktatást.
A Balassi Intézet saját ösztöndíjára 2018.
március 7. éjfélig jelentkezhetnek:
 a
18.
életévüket
betöltött,
magyar
származású, a Kárpát-medencén kívüli
diaszpórában élő, külföldi állampolgárságú
személyek, valamint
 a 18. életévüket betöltött, nem magyar
származású,
külföldi
állampolgárságú
személyek

https://sao.bbi.hu/palyazatok/kitoltes/balassi-nyari-egyetem-2018
https://sao.bbi.hu/palyazatok/kitoltes/balassi-summer-university-2018

A képzés önköltséges formában is igénybe vehető.
Amennyiben önköltséges formában kívánják kurzusunkat igénybe venni, kérjük, figyeljenek az
alábbi határidőkre:
Jelentkezési határidő:

2018. július 6.

Érkezés:

2018. július 22.

Az oktatás kezdete:

2018. július 23.

Hazautazás:

2018. augusztus 17.

A kurzus költségei:
A teljes program részvételi díja:

238 500 HUF

Csak nyelvórákon való részvétel díja:

166 000 HUF

Szállás*:
- 3-ágyas szoba:

20 000 HUF

- 2-ágyas szoba:

30 000 HUF

A teljes program részvételi díja magában foglalja a nyelvórák, hungarológiai előadások,
tanulmányi kirándulások és a tananyag költségét.
*A szállásdíjak tájékoztató jellegűek.

Tervezett programok:

NYELVÓRA (80)
MAGYAR
KUL TÚRA (14)

4 óra/nap (kiscsoportos, kommunikációközpontú, interaktív feladatok, nyelvi
labor)
pl. A magyar álom – kulturális különbségek; A magyar nyelv természete; A
magyar történelem mérföldkövei; A magyar irodalomról dióhéjban; A magyar
film múltja, jelene, jövője,; Borkultúra Magyarországon stb.

KIRÁNDULÁSOK (2)

Észak-Magyarországra és a Balatonhoz

DÉLUTÁNI

séta a

látogatás a

Zwack

PROGRAMOK

Gellérthegyen

Parlamentben

Múzeum

Borkóstoló

Állatkert

Nemzeti

Margitsziget

Múzeum

Zenélő szökőkút

(12 - és rengeteg
lehetőség a
budapesti nyári
programkínálatból)

rendhagyó séta
Budapesten
Operaház

Táncház
Terror Háza
Városligeti
csónakázás

A jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatást Korcsmáros Tilla oktatási referensnél kaphat.
Személyesen: H-1016 Budapest, Somlói út 51., 214. szoba
Telefonon: +36-1-381-5146
E-mailben: balassisummeruni@mfa.gov.hu
Egyéb információ a KKM–Balassi Intézet honlapján: www.balassi-intezet.hu

