1. NIEMIECKI na co
dzień 7 tygodni
wszystkie poziomy

KURSY letnie 2017

2. NIEMIECKI na co
dzień 4,5 tygodnia
wszystkie poziomy

56 godzin lekcyjnych

52 godziny lekcyjne

cena: PLN 1100
maks 12 osób

cena: PLN 1000
maks 12 osób

√ od 04 lipca do 22 sierpnia

wieczorem pon/śr/ pt 18:00-21.15

wtorek i czwartek 17.45-21.00

√ od 26 czerwca do 24 lipca
√ od 31 lipca do 25 sierpnia
√ od 28 sierpnia do 25 września

√ od 29 sierpnia do 12 października

3. NIEMIECKI na
językach

ZAPISY i OPŁATY
Österreich Institut Polska
ul.N. Cybulskiego 9, 31-177 Kraków
tel: 12 / 422 95 53
e-mail:
krakow@oei.org.pl
www.krakow.oei.org.pl

CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ

konwersacje
poziomy A2, B1, B2
24 godziny lekcyjne
cena: PLN 600
maks 10 osób

wieczorem (pon/śr 18.00-20.15)
√ od 05 czerwca do 28 czerwca

Österreich Institut
4. NIEMIECKI na co
dzień 3 tygodnie
52 godziny lekcyjne
cena: PLN 1000
maks 12 osób

wieczorem (pon- czw +1 pt ) 17.45-21.00
rano
( pon-czw + 1pt ) 10.00-13.15

√ od 10 lipca do 28 lipca
√ od 31 lipca do 18 sierpnia

√ od 21 sierpnia do 08 września
√ od 11 września do 29 września

Österreich Institut został powołany przez Rząd
Republiki Austrii w celu wspierania nauki
języka niemieckiego za granicą. Co roku w
kursach językowych uczestniczy ponad 11 tys.
osób w naszych 8 europejskich ośrodkach.
Oferujemy różnorodne kursy na wszystkich
poziomach, kursy specjalistyczne, dla dzieci i
młodzieży,
jesteśmy
także
centrum
egzaminacyjnym ÖSD oraz EBC*L.
W naszej ofercie znajdują się także kursy
niemieckiego dla firm idealnie dopasowane do
potrzeb danej firmy oraz kursy indywidualne.

Österreich Institut Polska
ul. Cybulskiego 9, 31-117 Kraków
tel. +48 12 422 95 53
krakow@oei.org.pl
www.krakow.oei.org.pl

Godziny otwarcia od 3 lipca:
Poniedziałek – czwartek 10.00-18.00
Piątek 10.00-15.00

5. NIEMIECKI na co
dzień 4 tygodnie
52 godziny lekcyjne
cena: PLN 1000
maks 12 osób

wieczorem ( pon,śr.pt) 17.45-21.00
wyłącznie poziom A 1.1
√ od 05 czerwca do 30 czerwca

