За кои нива има онлайн курсове?

За всички нива по Европейската езикова рамка. Всеки курс се провежда така, че при завършването му се
постига същия напредък и се покрива същия обем
знания като в стандартните присъствени курсове.

НЕМСКИ
online

Кога са занятията?

от 28
ноември

Онлайн курсовете от 28 ноември са вечерни.
Хорариум – 48 учебни часа. Всяко занятие се състои от 3 модула по 40 минути.

ГРУПИ СЪС СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ МОМЕНТА:

ниво A1.1

вторник и четвъртък от 18.30 до 20.40 ч. - завършва на 26 януари

ниво А1.2

понеделник и сряда от 18.30 до 20.40 ч. - завършва на 25 януари

ниво В1.2

понеделник и сряда от 18.30 до 20.40 ч. - завършва на 25 януари

ниво B2.2

вторник и четвъртък от 18.30 до 20.40 ч. - завършва на 26 януари

ВХОДЯЩ ТЕСТ за определяне на нивото може да направите онлайн в сайта ни. При завършването му, получавате резултата и нивото, в което можете да се запишете в ПРЕСТИЖ.

Какви са таксите и бонусите?

Освен на качественото обучение, ПРЕСТИЖ дължи своята популярност и на разумните такси и
специалните допълнителни възможности. Така е и при онлайн обучението.
Нашите онлайн курсове са на специални, преференциални цени – 295 лева за ниво.
Има отстъпка от 30 лв. за досегашните ни курсисти, така за тях таксата става 265 лева за ниво.
Учебният комплект (учебник + тетрадка) е 55 лв.

Как става записването?

По начина, който е най-удобен за вас:
директно на сайта ни или във FB, като попълните формата и направите плащане по банков път.
като ни изпратите имейл с избрания курс, ще получите потвърждение и фактура.
в централния ни офис на бул. Дондуков 57 Г (вход от бул. В. Левски).
Учебният комплект се заплаща при записването. Може да го получите в нашия офис или с куриер.
Минималният брой курсисти в група е 4, максималният - 10.
За записване няма фиксирани дати, нито краен срок – записваме до изчерпване на местата в съответната група. Добре е да не чакате последния момент, за да си осигурите място в желания курс.

ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШЕН РЕЗУЛТАТ

АВТОРИТЕТЕН СЕРТИФИКАТ

Вече 2 години обучаваме онлайн, сигурни сме
в качеството и резултатността от нашия подход и спокойно даваме Гаранция за успешен
резултат. Тя е същата, каквато имаме и при
нашите стандартни присъствени курсове.

Πpи зaвъpшвaнe нa oнлaйн ĸypc В ПРЕСТИЖ получавате сертификат. С него удостоверявате придобити знания и умения за
съответното ниво според Европейската езикова рамка.

