Nyári, kínai nyelvi kurzusok
<Kurzusok: HSK1 és HSK2 szinten>
- a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézet szervezésében TUDNIVALÓK A KURZUSOKRÓL
Célcsoport: érdeklődők, akik alapszinten, magyar anyanyelvű tanároktól szeretnék tanulni a kínai nyelvet.
A kurzus fő céljai, hogy:
 a résztvevőknek lehetőséget kínáljon a kínai nyelv felfedezéséhez;
 betekintést adjon a kínai nyelv alapismereteibe és nyelvtanába;
 adalékokat nyújtson a kínai kultúra megértéséhez.
Tanítás nyelve: magyar és kínai.
Tanítás időszaka: hat hét, 2021. július 19-ei héttől az augusztus 23-ai hétig.
Tanórák száma és hossza: heti két óra, összesen 12 tanóra, minden tanóra 60 perces (heti 2 x 60 perc).
Tanórák ideje: hétfő-szerda (H-SZ) vagy kedd-csütörtök (K-CS) nappárokon, délelőtt vagy délutáni órában (a
végső ütemezés a jelentkezések függvényében történik).
Tanítás formája: online; a tanítás a Zoom platformon történik, valamint az adminisztráció és a tájékoztatás a
Google alkalmazás (osztályterem) segítségével.
Regisztráció és kiválasztás:
A résztvevők listáját a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézete szerkeszti és hagyja jóvá. Amennyiben csatlakozni
szeretne valamelyik kurzushoz, az alábbi e-mail címen várjuk jelentkezését: china1@uni-miskolc.hu.
További információk közvetlenül a tanároktól Pap Fruzsinától: fruzsina.pap08@gmail.com és Gergely
Noémitől: gergely_noemi@hotmail.com .
Az e-mailben szerepeljen, hogy tanult-e korábban kínait, illetve melyik kurzust (HSK1 kezdő vagy HSK HSK2
emelt szint), melyik nappárt (H-SZ vagy K-CS), melyik idősávot (délelőtt vagy délután) preferálja.
A visszaigazolást követően a részvételhez egy egyösszegű regisztrációs díj megfizetése szükséges (további
tájékoztató alább).
A jelentkezési legvégső határideje: július 17-e.
A csoportok maximális létszáma: 15-15 fő résztvevő.
Választható kurzusok: HSK 1 kezdő, HSK 1 kezdő-haladó, HSK 2 haladó.
Tananyag: HSK 1 - Standard Course, vagy HSK 2 - Advanced Course.
Nyelvtanárok: Pap Fruzsina és Gergely Noémi
A kínai nyelvtanáraink neves hazai és kínai egyetemek alap- és mesterképzésein tanultak a kínai nyelvről,
történelemről és kultúráról; HSK 5-ös, ill. 6-os magas szintű (Chinese Language Proficiency Test Level 5, 6)
nyelvvizsga-tanúsítvánnyal rendelkeznek.
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REGISZTRÁCIÓS DÍJ
Amennyiben 2021 nyarán a Konfuciusz Intézet kurzusain és programjain kíván részt venni, de nem a Miskolci
Egyetem (valamint szerződött partneriskoláinak) hallgatója/diákja, illetve munkatársa kérjük, hogy Intézetünk
részére egy egyösszegű, regisztrációs díjat fizetni szíveskedjen.
A regisztrációs díj mértéke (bruttó) 8 000.- Ft, amelyet kétféle módon fizethet be:
1. Banki átutalással:
2. Postai (sárga) csekken:
Miskolci Egyetem - Budapest Bank (swift:
A közlemény rovatba kérjük, hogy írja be a nevét
BUDAHUHB)
valamint a rövid közleményt:
10102718-51382100-01005004
KIES01001T (Reg. díj.).
Közlemény rovatba kérjük megadni a következő
kódot “KIES01001T (Reg. díj.)”.
A regisztrációs díjból nyugdíjasok és diákok számára 50 %-os kedvezményt adunk.
A kurzus megkezdése előtt a kifizetésről/átutalásról szóló dokumentumot kérjük, hogy küldje el a
china1@uni-miskolc.hu e-mailcímre.
Amennyiben a befizetésről számlát szeretne, úgy kérjük, hogy a fenti e-mailre küldje el a nevet, címet
(esetlegesen adószámot), amelyre a számlát kiállíthatjuk!
A nyári kurzusoknak, valamint programoknak egyéb költsége nincs!
Az egyéni, ún. privát órák keretében történő nyelvtanulás árazása eltérő. Érdeklődjön az adminisztráción.
Köszönjük támogatását és közreműködését! Sikeres tanulmányokat és jó szórakozást kívánunk!
az Intézet igazgatói

Intézeti elérhetőségeink:
Facebook chinainmiskolc;
Weboldal https://konfuciusz.uni-miskolc.hu/;
További elérhetőségeink:
Telefon: 0036-46-565145;
Email: china1@uni-miskolc.hu.

Miskolc, 2021 nyara
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