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Piękno Heidelbergu przyciągało w przeszlosci wielu poetów, ma-
larzy oraz naukowców i należy do najczęściej opisywanych miast 
Niemiec. Na początku XIX w. zaliczano Heidelberg do centrum 
niemieckiego późnego romantyzmu. Nierozłącznie z tą epoką 
powiązane są  takie osobistości jak Ludwig  Achim von Arnim, 
Brentano, Goethe oraz Eichendorff.
Unwersytet Ruprechta-Karla w Heidelbergu najstarszy uniwer-
sytet w Niemczech, w ostatnich latach uniwersytet rozbudował 
jeszcze bardziej swoją pozycje czołową w tak zwanym rankingu: 
„Shanghai” i w uniwersyteckim rankingu: „ranking uniwersytetỏw 
na świecie”, w ktỏrym to  uniwersytet w Heidelbergu został poraz 
trzeci z rzędu wyznaczony jako najlepszy uniwersytet w Niem-
czech. W czerwcu 2012 został potwierdzony elitarny status uni-
wersytetu z inicjatywy landỏw niemieckich i panstwa federalne-
go. W rankingu: „CHE” - na 2015 uniwersytet jest reprezentowany 
przez 11 kierunkỏw studiỏw. Fakultet medycyny zajął przy tam 
pierwsze miejsce. 

Niezliczone pomniki są świadectwem bogactwa historycznego 
miasta. Nad starówką, tj. 70 metrów nad poziomem rzeki Neckar, 
góruje symbol miasta - słynny na całym świecie Zamek Heidel-
berski- ulokowany w połowie wzgórza Königstuhl. Ruiny ksią-
żęcego zamku należą do jednych z tych zabytków, które naj-
bardziej zachwycają podróżujących po Niemczech (2014 zamek 
był najpopularniejszym celem podrózy w śród obcokrajowych 
urlopowiczów podrózujących po Niemczech). Kto już stanie na 
terenie Zamku, przejdzie przez bramę najpierw w kierunku Ogro-
du Zamkowego potem w stronę słynnego „Hortus Palatinus” ten 
przeniesie się w wiek XVII. Z Ogrodu Zamkowego rozciąga się 
zapierający dech w piersiach widok na malownicze uliczki 
Heidelbergu i Philosophenweg („droga Filozofów”) 
po drugiej stronie rzeki. Dziedziniec zamku fascynu-
je zabudową pochodzącą z różnych epok. W zam-
kowych piwnicach zobaczymy Grosses Fass - naj-
większą na świecie beczkę wina, którą napełniano 
221 000 litrami tego trunku. Beczki pilnuje figurka 
karła Perkeo, który podobno potrafił opróżnić ją jed-
nym haustem. „Perche no?” (Dlaczego nie?) - od-
powiadał, ilekroć oferowano mu szklanicę wina i 
stąd wzięło się jego imię Perkeo. 
Podczas przechadzki uliczkami 
Starego Miasta uwagę przy-
ciągają budowle barokowe ze 
wspaniałymi fasadami i portala-
mi. Punktem centralnym Starów-
ki jest rynek, na którym znajduje 
się ewangelicki gotycki kościół 
św. Ducha i perła renesansowej 
architektury miejskiej z pełną 
przepychu fasadą - kamienica 
„Zum Ritter”. 

Heidelberg - Miasto romantyzmu i nauki
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Ponizej kościolała św. Ducha znajdzie sie wiele bocznych uli-
czekz knajpkami i restauracjami. Garbaty Stary Most („Alte 
Brücke”) nad Neckar należy do najurokliwszych w całych Niem-
czech. Niedaleko placu Uniwersyteckiego stoi kosciol Jezuitow, 
wybudowany w wieku XVIII. We wnetrzu znajduja sie liczne fi-
gury swietych i Maryi jako symbol po 30-letniej wojnie i wojnie o 
kolejnosc intronizacyji w Palatynie ponownie zakorzeniujacego 
sie katolicyzmu. Zalesione zbocza otaczające Heidelberg do-
dają miastu niesamowitego uroku. Również okolica z wieloma 
zamkami, pięknymi, nadreńskimi krajobrazami oraz wyżynami 
Odenwaldu oferują wiele ekscytujących atrakcji. Niewielka od-
ległość od lotniska oddalonego tylko 80 lub 130 kilometrow we 
Frankfurcie oraz Stuttgarcie, odpowiednio zaledwie 80 oraz 130 
kilometrów czynią Heidelberg celem łatwo osiągalnym dla gości 
z całego świata. 

Heidelberg oznacza nowoczesny ośrodek gospodarczy i na-
ukowy międzynarodowej sławy. Daltego też siedzibę ma tu 
pełen tradycji Uniwersytet, Heidelberska Akademia Nauk, Nie-
miecki Centrum Badań Onkologicznych, cztery instytuty Max-
-Planck, Europejski Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL), 
Print Media Academy (PMA), Heidelberger Druckmaschinen, In-
stytut SAS oraz inne liczne centra badawcze międzynarodowych 
koncernów. Obfitość centrów naukowych sprzyja dynamiczne-
mu  rozwojowi gospodarczemu, co mimo tylko 150.000 miesz-
kańców, czyni go jednym z największych centrów naukowych w 
Niemczech. 

Heidelberg należy do najważniejszych centrów kulturalnych w 
Niemczech. Niezliczone muzea oraz teatry są jednoznacznym 
dowodem. Literatura jest tu wszędzie widoczna. Od grundnia 
2014 miasto nosi tytuł honorowy: „Unesco City of Literature”. 
Wraz z pobliskimi, partnerskimi miastami (jak np. Mannheim, Lu-
dwigshafen, Speyer, Schwetzingen, Worms) Heidelberg i okolice 
oferują dużą różnorodność wydarzeń kulturalnych o znaczeniu 
ponadregionalnym: 
• Heidelberski Festiwal Zamkowy (Heidelberger Schlossfestspiele)
• Międzynarodowy Festiwal Filmowy Mannheim - Heidelberg
• Heidelberskie Dni Teatru
• Heidelberskie Dni Literatury
• Wiosna w Heidelbergu
• Heidelberger Stückemarkt - konkurs dramaturgów oraz fesi-

twal teatralny
• Lato z Mozartem w Mannheimie
• Festiwal w Schwetzingen 
• Festiwal Nibelungów w Worms
• Międzynarodowe dni Schillera w Mannheim 
• Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Ludwigshafen
• Festiwal Fotografii Mannheim - Ludwigshafen - Heidelberg
• Enjoy Jazz, Międzynarodowy Festiwal Jezzowy w Heidelbergu 
• Festiwal w Ludwigshafen

Heidelberg, dawniej stolica regionu Kurpfalz oraz 
duchowe centrum Kalwinizmu, położony w uro-
kliwej dolinie rzeki Neckar i wyróżnia się przez 
szczególnie łagodny klimat. 
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Akademia Językowa F+U 

Ze szkoły rozciąga się piękny widok na starówkę, zamek oraz 
dolinę Neckar. 
Akademia Jezykowa F+U zalicza się do największych szkoł ję-
zykowych na terenie Niemiec. Na kursy językowe w Heidelbergu 
uczęszcza rokrocznie ponad 10.000 kursantów z ponad 100 kra-
jów. Dzięki jej międzynardowości szkoła oferuje niepowtarzal-
ne mozliwosci spotkania i poznania obcych języków oraz kultur. 
Podczas przerw uczestnicy kursow maja mozliwosz waprobowa-
nia swiezo nabytych znajomosci jezykowych oraz poprawiania 
ich podczas wielokrotnie w tygodniu oferowanych zajęciach kul-
turowych i sportowych. 

Dzięki 70 salom wyposażonym w sprzęt multimedialny (latem do 
85 sal), trzem salom z 50 komputerami, darmowym dostępem 
do Internetu oraz WLAN, małej bibliotece oraz zapewne dzięki 
centralnej lokalizacji Akademia Językowa F+U spełnia wszystkie 
wymagania, aby zapewnić niezapomniane przeżycia podczas 
pobytu na kursie w Heidelbergu.  
Wiele akademików z ok. 500 pokojami, internat, apartamentami, 
hotel będący własnością szkoły oraz liczne rodziny goszczące 
oferują kursantom spoza Heidelbergu zakwaterowanie przez 
cały rok. 
Poprzez specjalizację w nauczaniu języka niemieckiego 
(Deutsch als Fremdsprache) Akademia Językowa F+U należy 
do światowych oferentów kursów języka niemieckiego, zarówno 
w formie intensywnej rano, po południu, jak i w ramach kursów 
wieczorowych.
Jako międzynarodowe centrum egzaminacyjne świadczy 
szczególną jakość kształcenia językowego. Oprócz znanych eg-
zaminów TEOFL® (angielski jako język obcy), TestDaF (niemecki 
jako język obcy); mogą zostać przeprowadzone takie egzaminy 
jak: Zertifikat Deutsch, Zertifikat Deutsch für den Beruf (Certy-
fikat Języka Niemieckiego do Pracy), TOEIC® (Test of English 
for International Communication), LCCI (Egzaminy londyńskiego 
centrum London Chamber of Commerce and Industry), TELC 
(The European Language Certificates m. i. Niemiecki certyfikat, 
niemiecki do zawodu)), ECDL (Eurpejskie Komputerowe Prawo 
Jazdy), TestAS (poświadcza zdolność studiowania dla obcokra-
jowców ubiegających się o przyjęcie na uczelnię wyższą) WiDaF 
(test niemiecki w ekonomii) oraz OnDaF (egzamin klasyfikacyjny 
online). 
Poprzez współpracę z Institut de Français IF2, który znajduje 
się w Heidelbergu od wielu lat, F+U oferuje również kursy języka 
francuskiego o znaczeniu ponadregionalnym. W naszym budyn-
ku znajduje się również licencjonowane centrum IF2 egzamina-
cyjne DELF oraz DALF.
Kursy intensywne oraz wieczorowe oferowane są przez cały 
rok. Są one uczęszczane przez pracowników międzynarodowych 
przedsiębiorstw oraz centrów badawczych jak: SAP, Lufthansa, 
Heidelberger Druckmaschinen, Heidelberger Zement, Siemens, 
Daimler, NEC, Heipha, Brunel, BASF, EMBL, HITS, Niemieckie 
Centrum Badań Onkologicznych, Unwesytet Heidelberski i inne 
liczne przedsiębiorstwa i indsytucje naukowe. Takze obcokrajowi 
sportowcy znanych klubow pilkarskich i sportowych w regionie, 
jak 1899 Hoffenheim, Rhein - Neckar - Löwen, SV Sandhausen  
Uczestniczą w kursach. 
Szczególne znaczenie odgrywa w 2004 roku założona Szkoła 
Zawodowa Języków Obcych, przy której można uczęszczać 

na państwowo uznane kierunki kształcenia w zawodzie Kore-
spondent Języków Obcych, Eropejski Sekretarz, Korespondent 
Światowego Handlu oraz Tłumacz w trybie dziennym. F+U jest w 
zasięgu krajowym jedyną szkołą oferującą wykształcenie zawo-
dów języków obcych w języku japońskim. Dalsze uznane języki 
to: chinski, angielski, francuski, hiszpański oraz rosyjski.

Akademia Językowa F+U przeprowadza liczne programy jak na 
przyklad:  Erasmus+. W ramach tych programów możliwe jest dla 
młodych osób odbycie praktyk zawodowych w Heidelbergu lub w 
innym europejskim mieście z ponad 40 europejskich regionów.
Naszej oferty w dziedzinie nauczania języków uzupełnia organi-
zacja przygotowan i przeprowadzenie przygotowania do egzami-
now stwierdzających. 

Państwa decyzja dla F+U - najważniejsze kryteria:
• kompetencja kształcenia w szerokiej gamie: F+U prowadzi 

Wyższą Szkołę Ekonomii Techniki i Kultury, Międzynarodową 
Akademię Zawodową, Gimnazjum, Realschule, dwujęzykowej 
szkoły podstawowej oraz wielu szkół przygotowujączch do za-
wodu oraz wykorzystujące języki obce.

• międzynarodowy internat od września 2016: zakwaterowa-
nie niepełnoletnich uczniỏw długoterminowych.

• 24 godzinny telefon w nagłych wypadkach, 7 dni w tygodniu.
• centrum egzaminacyjne TOEFL®, TestDaF, TELC, TestAS, 

TOEIC®, LCCI, OnDaF, ECDL oraz innych egzaminów i tesów,
• Państwowo uznana szkoła zawodowa języków obcych
• członkostwo, partnerstwo: FaDaF (Stowarzyszenie Niemiec-

ki jako język obcy); VDP (Związek niemieckich szkół prywat-
nych); AOK (ogólna okręgowa kasa chorych) Eurohodip (Eu-
ropean Hotel Diploma); CSN (Szwedzkie centrum wspierania 
kształcenia); DRV - Stowarzyszenie niemieckich biuro podróży 
oraz organizatorów podróżniczych; Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici; Centrum Olimpijskie Rhein-Neckar; Stowarzyszenie 
niemieckich schronisk młodzieżowych,

• całoroczna gwarancja przeprowadzania wszystkich kursów 
językowych.

• Lessons on Tour program; identyczny program językowy w Ber-
linie i Heidelbergu. 

• szeroka oferta noclegowa w akademikach, apartamentach, u 
rodzin goszczących oraz w hotelu „Bayrischer Hof”,

• międzynarodowa atmosfera (kursanci z ponad 100 krajów w 
roku 2015)

• centralna lokalizacja w jednym z najpiękniejszych miast Niemiec,
• uczciwa relacja cena - jakość.
• Jakość zobowiązuje: Licencjonowany System Zarządzania 

Jakością (DIN EN ISO 9001: 2008) kontroluje i zapewnia cią-
głe utrzymanie standardów jakości.

• Akredytacje i wyrỏżnienia:

Szkoła Językowa F+U zlokalizowana jest w histo-
rycznym centrum miasta unwersyteckiego, w 
pobliżu rzeki Neckar. 

Nasza szkoła językowa znajduje się w Darmstädter Hof Centrum, Hauptstraße 1, 3. piętro

Internacjonalna Szkoła Językowa



Po-
ziom 

godziny 
lekcyjne

Certyfikaty jezykowe1

Trwanie kursu 
(eine Niveaustufe)Angielski Niemiecki Francuski, hiszpański,

 włoski, rosyjski

A1 160 English A1, LCCI-Preliminary 1, 
TOEIC® 10-1202 Start Deutsch 1 Français A1, Italiano A1, Russian A1, 

Diploma de Español A1 Czas trwania kursu 
jest uzależniony 

od intensywności 
wybranego kursu:

Kursy grupowe
intensywny 20: 

około 8 tyg. 
intensywny 30: 

około 7 tyg.
Premium: 

około 6 tyg. 
Kurs wieczorowy: 

około4-20 miesięcy.
Przy kursie indivi-

dualnym (prywatne 
lekcje) godzina lekcji 
zredukuje się o 50%)

A2 160 English A2, LCCI-Preliminary 2,
TOEIC® 120-2252 Start Deutsch 2 Français A2, Italiano A2, Russian A2, 

Diploma de Español A2

B1 160
English B1, B1 Business, 

LCCI-1, TOEIC® 226-5502,
TOEFL® 57-86

Zertifikat Deutsch, 
Deutsch-Test für 

Zuwanderer
Français B1, Italiano B1, TRKI-1, 

Diploma de Español Inicial B1

B2 160
English B2, B2 Business, 

LCCI-2, TOEIC® 551-7852,
TOEFL® 87-109

Deutsch B2, B2 Beruf, 
B1/B2 Pflege, 

TestDaF 3, DSH 1
Français B2, Italiano B2, TRKI-2,

Diploma de Español Intermedio B2

C1 160

Korespondent Języków Obcych, 
Sekretarz Europejski, krespon-

dentka handlu międzynarodowego 
English C1, LCCI-3, 
TOEIC® 786-9452, 
TOEFL® 110-120

Deutsch C1, C1 Hoch-
schule, C1 Beruf, 

B2/C1 Medizin
TestDaF 4, DSH 2,
Deutsch in der Wirt-

schaft (A2-C2)

Korespondent Języków Obcych, 
Sekretarz Europejski, krespondentka 

handlu międzynarodowego 
Français C1, TRKI-3, 

Diploma de Español Superior C1

C2 400 Tłumacz, English C2, 
LCCI-4, TOEIC® 946-990²

TestDaF 5, DSH 3, 
Deutsch C2

Tłumacz, Francais C2, TRKI-4, 
Diploma de Español Superior C2

8 9

www.fuu.de www.fuu-languages.com

Poziomy językowe
wspólny europejski  system poziomu biegłości językowej

1 Wszystkie certyfikaty mogą być przeprowadzone przez F+U Akademię Językową lub instytucje partnerskie. 
2przedstawione wyniki egzaminu odnoszą się przy TOEIC do umiejętności językowych: słchanie i pisanie

Egzamin Język(i) Opis Terminy 2017 Opłata1

TestDaFTest niemeicki jako 
jezyk obcy

niemiecki
Dla osób ubiegających się o 
miejsce na studiach w Niemczech 
(równorzędny z DSH)

14.02.; 26.04.; 14.06.; 19.07.; 
20.09.; 16.11. € 175

TestAS
Test for Academic 
Studies

niemiecki lub angielski
Egzamin oceniający zdolność stu-
diowania w Niemczech, jeszcze 
nie obligatoryjnie.

22.02;22.04.;28.10. € 80 

OnDaF/onSET-
Englisch niemiecki/angielski

Test internetowy (A2-C1), wynik 
dostępny na całym świecie w 
każdej chwili

Rejestracja 
Terminy: patrz poniżej2

€ 30 
(Dopłata € 30 za 

indywidualny termin)

TELC
The European 
Language Certificates

angielski, hiszpański, 
francuski, niemiecki, 
włoski, rosyjski i inne.

Certyfikat umiejętności języko-
wych. (A1-C2)

Rejestracja 6 tygodni przed 
egzaminem - dodatkowa opłata 
w przypadku krótkoterminowych 
rejestracji 
Terminy: patrz poniżej2

€ 180 
(Dopłata za przyśpie-

szone wyniki oraz 
za za indywidualny 

termin)

TELC
B1/B2 pielegniarstwo i 
B2/C1 medycyna

niemiecki

Egzaminy poświadczają zna-
jomość biegłości językowej w 
kontekście fachowym wymaganą 
przez administrację i placówki 
medyczne

Zameldowanie 6 tygodni przez 
egzaminem. Przy rejestracji 
krótkoterminowej dopłata. 
Terminy poniżej²

€ 180 
(Dopłata za przyśpie-

szone wyniki oraz 
za za indywidualny 

termin)

TELC
C1 szkola wyższa niemiecki

Egzamin odnosi się do dorosłych, 
którzy chcą podjąć studia na wyż-
szej szkole w Niemczech (rỏwny z 
egzaminem DSH i DaF)

Zameldowanie 6 tygodni przez 
egzaminem. Przy rejestracji 
krótkoterminowej dopłata. 
Terminy poniżej²

Egzamin 
indiwidualny: € 180

Grupowy: € 120 
od uczestnika 
(minimum 10 
uczęstników)

Test WiDaF® 
(niemiecki jako j. 
obcy w gospodarce)

niemiecki Test standardowy, (A2-C2), 
związany z zawodem

Terminy: poniżej²
Rejestracja: 1 tydzien przed € 180

TOEFL® 
(Test of English as a 
foreign language)

angielski
Poświadczenie na rozpoczęie 
studiów. m. i. BA, MA, B.Sc, B. 
Eng,M.Sc, MBA kierunki studiów

Liczne terminu w ciągu roku US$ 245

TOEIC®
(Test of English 
for international 
communication)

angielski
Najczęściej stosowany test języka 
angielskiego dla celów zawodo-
wych na całym świecie 

Słuchanie i czytanie; terminy po-
niżej², rejestracja 1 tydzien przed. 
Mówienie i pisanie: terminy poni-
zej3, rejestracja 2 tygodnie przed

€ 180 
(Dopłata za przyśpie-

szone wyniki oraz 
za za indywidualny 

termin)

LCCI
London Chamber of
Commerce and Industry

angielski
Test poświadczający znajojmość 
języka angielskiego potrzebną w 
miejscu pracy.

W momencie druku jeszcze nie 
znane. Od € 135

DELE
Diploma de Español 
como Lengua Extran-
jera

hiszpański
Certyfikat „Diploma Superior“ jest 
obowiązkowy dla osób ubiegają-
cych się o miejsca na uczelniach 
wyższych w Hiszpanii.

Kwiecien, maj, październik, listo-
pad, F+U Teneryfa przygotowuje 
na egzaminy DELE (B1-C2) na 
universydad de la laguna

Od € 160

Koresponden 
Języków Obcych

niemiecki, angielski, 
hiszpański, francuski, 
japoński, chiński, rosyjski 
i inne

Uznane państwowo egzaminy 
obejmują języki: chiński, angiel-
ski, francuski, japoński, rosyjski 
oraz hiszpański. 

Egzaminy w pozostałych językach 
mogą być przeprowadzane przed 
Izbą Handlową. Więcej informacji 
- na życzenie.

Rozpoczęcie w marcu oraz 
wrześniu: angielski, hiszpański, 
francuski, japoński

We wrześniu: pozostałe języki
Kombinacje jezykowe rozpoczyna-
ja sie we wrzesniu.

Patrz strona 18
Sekretarz Europejski angielski, hiszpański, 

francuski

Korespndnet 
Światowego Handlu

angielski, hiszpanski, 
francuski + japonski, 
rosyjski lub chinski

Tłumacz angielski, hiszpański, 
francuski i inne

ECDL
European Computer 
Driving Licence

EDV
Poświadczenie dobrych umie-
jętność obsługi komputera w 
siedmiu zakresach.

Rejestracja 2 tygodnie przed 
egzaminem.

€ 30 za moduł plus 
€ 60 Za Skills Card

egzaminy językowe 
w instytucie wszystkie języki € 195 (z zaświadczeniem). 

Egzamin możliwy w każdą sobotę, rejestracja 1 tydzień przed egzaminem.
1 Stan czerwiec 2016
²14.01.; 11.02.; 11.03.; 08.04.; 13.05.; 10.06.; 08.07.; 12.08.; 09.09.; 07.10.; 11.11.; 16.12.
318.01.; 15.02.; 15.03.; 19.04.; 17.05.; 21.06.; 05.07.; 16.08.; 06.09.; 18.10.; 15.11.; 20.12.

F+U Centrum egzaminacyjne 

Poziom GERS Słuchanie Czytanie Mówienie Pisanie

A1 Rozumienie prostych zdań. Rozumienie prostych zdań. Porozumiewnie w kilku 
słowach.

Pisanie krótkich, prostych 
pocztówek. 

A2 Rozumienie sensu krótkich, 
prostych informacji. 

Czytanie krótkich, prostych 
tekstów (np. prywatne listy).

udział w prostych rozmowach 
dnia codziennego. 

Pisanie krótkich, prostych 
notatek o znanej tematyce

B1
Rozumienie najważniejszych 
informacji dotyczących pracy, 
czasu wolnego itp.

Rozumienie tekstu zawierają-
cego tematykę dnia codzien-
nego

Branie udziału w romowach 
na temat rodziny, zaintereso-
wan, pracy

Pisanie prostych, powiązanych 
tekstów ze znanej dziedziny. 

B2 rozumienie dłuższych wypo-
wiedzi i audycji telewizyjnych.

Czytanie gazet i tekstów 
literackich 

Porozumiewanie się sponta-
nicznie i płynnie 

Pisanie tekstów ze szszegó-
łami broniąc przy tym swoich 
argumentów

C1
Rozumienie bez większych 
problemów komentarzy i 
mowy w programach telewi-
zyjnych 

Rozumienie złożonych tekstów 
specjalistycznych oraz teksów 
literackich.

Spontaniczne, biegłe, precy-
zyjne wypowiedzi.

Wyrażanie się jasno, używając 
dobrze skonstruowanych 
wypowiedzi dotyczących 
złożonych problemów

C2 Bezproblemowe rozumienie 
przy szybkim tempie

Bezproblemowe rozumienie 
wszystkich tekstów.

Bezproblemowy udział w 
rozmowach i dyskusjach 

Redagowanie i omawianie 
wymagających, złożonych 
specjalistycznych

początkujący

zaawansowani początkujący

zawansowane używanie języka

samodzielne używanie języka

profesjonalne umiejętności językowe

znajomość jęyka zbliżona do umiejętności jęyka ojczystego
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Informacje, kultura & czas wolny
ogỏlne informacje, regulacja 
• Godziny lekycjne: Poniedziałek-piątek: 07:30-21:00: Sobota: 

10:00-16:00: Niedziela: 10:00-16:00 (tylko na życzenie)
• Godziny otwarcia sekretariatu: Poniedziałek-piątek: 07:30-

20:00: Sobota: 10:00-16:00. 
• Usługi i ceny obowiązują do czasu pojawienia się nowej oferty.
• Wyłącznie informacje zamieszczone w niemieckim i an-

gielskim programie są rozstrzygające. Pozostałe tłumacze-
nia słuzą ulatwieniu orientacji w języku ojczystym. 

• Wszystkie ceny zajęć oraz opłaty za zakwaterowanie doty-
czą jednej osoby, ceny zakwaterowania dotyczy jednego poko-
ju lub apartamentu (jeżeli nie jest podane inaczej). 

• VAT: F+U jako instytucja społeczna o charakterze edukacyjnym 
zwolniona jest w większości z podatku VAT.

• Godzina lekcyjna (GL) = 45 minut
• Wszystkie kursy językowe prowadzone przez F+U Heidelberg 

są związane z pracą, przygotowaniem do studiów lub przygo-
towują do uznanego dyplomu językowego. 

• Zmiana miejsca zajec: za zmiane miejsca odbycia kursu na 
nasza szkole w Berlinie bedzie pobierana oplata w wysokosci 
100 euro, jesli zmiana nie zostanie zgloszona 2 tygodnie przed 
rozpoczeciem kursu. 

• Minimalny wiek: 16 lat (kursy dla juniorów: 6 lat).
• Podręczniki nie są ujęte w cenie kursu (z wyjątkiem kur-

sów dla juniorów): kursy niemieckiego ok. € 35, angielski € 55;
• Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych i wysoko wykwali-

fikowanych nauczycieli
• Gwarancja przeprowadzenia zajęć, minimalna liczba 

uczestników: kursy są przeprowadzane również w przypadku 
mniejszej liczby uczestników niż wymagane (4 osoby). Wyku-
piona liczba godzin zmniejsza się o 25%.  Jako rekompensate 
kursant może  wybrac inny kurs grupowy.

• Wielkosc grup: patrz opisanie kursow
• Dni wolne od zajęć: 06.01,; 14.04; 17.04.; 01.05.; 25.05.; 

05.06.; 15.06; 03.10.; 01.11.; 25.12.; 26.12.; (Zajęcia intensywne, 
ktore nie odbyly sie w ustawowo wolnych dniach można odro-
bić uczestnicżąc w zajęciach modułowych lub wieczorowych; 
pisemne podanie należy złożyć najpóźniej do 14:30 w przed-
dzień dnia wolnego. Zajecia indywidualne i wieczerowe bede 
nadrobione). 

• Ferie szkolne: zadne (patrz: „urlop indywidualny)
• Indywidualny „urlop“ (wykupione godziny przedłużają się o 

podany czas urlopu, informację należy wysłać na adres spra-
chen@fuu.de): 
 - Kursy intensywne: 2 tygodnie ( poniedzialek- piatek) w każ-
dym kwartale (12 tygodni kursu) podanie należy złożyć naj-
później do czwartku, 16:00, przed rozpoczęciem „urlopu“.

 - Kursy wieczorowe: według życzenia; podanie należy złożyć 
najpóźniej do piątku, 14:30, przed „urlopem“.

 - Zajęcia indywidualne, zamkniete kleine grupy, trening w 
firmach. Bezplatne odwolanie zajec mozliwe do najpóźniej 
16:00 w przeddzien zajęć.

• Zmiana kursu i modulu na nastepny tydzien nalezy zglosic w 
sekretariacie szkojy , najpozniej do czwartku, do 16:00 

• Odwołanie uczestnictwa w kusie jest możliwe za darmo do 2 
tygodni przed rozpoczęciem, w późniejszym terminie zostanie 
pobrana opłata: do 1 tygodnia przed rozpoczęciem kursu: € 25; 
do piątku, 12:00 przed rozpoczęciem kursu: € 50; po tym termi-
nie przed rozpoczęciem kursu: opłata wstępna plus tygodniowa 
lub miesięczna opłata za kurs, w przypadku zajęć indywidual-
nych - 2 godziny lekcyjne

• Po rozpoczęciu kursu wypowiedzenie kusu lub redukowanie 
liczby godzin jest możliwe tylko w przypadkach przewidzianych 
prawnie (czyt. Ogólne warunki umowy, punkt 5)

• Wypowiedzenie pokoju zamówionego w F+U jest możliwe 
przy zachowaniu 4 tygodniego terminu wypowiedzenia (dalsze 
punkty na stronie 22 oraz w ogólnych warunkach umowy, punkt 6)

• Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym. Toaleta 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

• Międzynarodowe Centrum Egzaminacyjne: istnieje moż-
liwość podejścia do egzaminów: TOEFL®, TestDaF, TELC,  
TestAS, LCCI, TOEIC®, OnDaF, ECDL  i innye

• szkoła zawodowa języków obcych: chiński, angielski, fran-
cuski, japoński, rosyjski, hiszpański są uznane przez panstwo.

• Kurs głỏwny: rożnicowanie poziomỏw wedlug europejskich 
ram odniesienia dla językỏw (str.9). W zajęciach są uwzględnia-
ne kwalifikacje języka standartowego (rozumienie z czytania, 
ze słuchu, pisanie i czytanie). W kursach niemieckiego oferuje 
się od poziomu B2 specjalne przygotowanie egzaminacyjne do 
testỏw  DSH, telc C1 szkola wyzsza i DaF  jako uzupełnienie do 
kursỏw głỏwnych.

• Kurs modułowy: tutaj są wspierane szczegỏlne kompetencje 
językowe (gramatyka, konwersacja, język niemiecki ekonomicz-
ny). Możliwe jest także zapisanie sie na moduł:  „przygotowanie 
do egzaminu” (DSH, DaF, telc C1 szkola wyzsza i TOEFL®,). 
Kursy modułowe mogą być rezerwowane  z kursem głỏwnym 
albo jako jedyny kurs językowy. Zmina  pomiędzy kursami jest 
możliwa.

Program kulturalny, zajęcia w czasie wolnym
F+U oferuje przez caly rok bogatą ofertę dodatkowych zajęć kul-
torwych w czasie wolnym z 3 stałymi zajęciami w tygodniu (latem 
do 10). Na week-endy organizowane są wycieczki. Podane ceny 
nie zawierają kosztów wyżywienia, napoji i wstępu. Gwarantu-
jemy przeprowadzenie programu kulturowego i zajęć w czasie 
wolnym przy zachowaniu podanych reguł: 
Koniec rejestracji oraz uiszczenie opłat (jeżeli nie oferowane za 
darmo) do 15:00 dnia poprzedzającego.
• Seminaria Centrum Japonskiego i Chinskiego Akademii F+U: 

czesciowo bezplatne
• Język kawiarnia: bezpłatnie
• Warsztat szachowy: bezpłatnie
• Spotkania jak w każdy poniedzialek: uczestnictwo bezplatne, 

napoje i wyzywie we własnym zakresie
• Przechadzka po wzgórzach win w Heidelbergu: bezpłatnie
• Przechadzka orientacyjna po strówce Heidelbergu: bezpłatnie
• Zajęcia sportowe (piłka nożna, siatkówka i inne): bezpłatnie
• Zwiedzanie romantycznego Jarmarku Bożonarodzeniowego: 

bezpłatnie
• Wędrówki: Heiligenberg, Droga Filozofów, Kolumna Bismarka, 

Thingstätte, Stift Neuburg, Zamek w Heidelbergu, Odenwald i 
wiele innych: bezpłatne

• Koncerty, wizyty w teatrze, kino (latem teatr na świeżym po-
wietrzu): ceny zależne od imprezy

• Impreza na powitanie w zabytkowej piwnicy F+U na starówce 
Heidelbergu: € 5.

• Impreza Barbecue nad Neckar: € 6
• Zwiedzanie Muzeow (Niemieckie Muzeum Aptekarstwa,  

Kurpfälzisches Museum lub Muzeum uniwersyteckie w  
Heidelbergu, muzeum Friedricha Eberta): € 5

• Wycieczka do tras wina w pobliskim regionie: Pfalz: € 25
• Przejażdżka promem po Neckarze do miasa 4 zamków:  

Neckarsteinach: € 30 lub do przepięknego Hirschhorn: € 40
• Całodniowe wycieczki do Frankfurtu: € 30, Straßburg: € 45, 

Europa Park Rust: € 55, Schwarzwald: € 30, Rüdesheim: € 45, 
Luxemburg: € 49, Norymberga: € 30, muzeum Mercedes Benz 
w Stutgarcie € 25, Speyer € 20, Luizenpark w Mannheim € 15.



lekcje indywidualne, zamknięte małe grupy, trening w firmach i dla firm, program biznesowy premium 
• Wpisowe: (opłata jednorazowa) € 35, (rezerwacja od trzech osỏb: € 20 za osobe, od 5 osob: € 15 za osobe)
• Zniżka dla rodzin (rodzenstwo, rodzise): 5% kazda osoba na oplate kursu 
• Usłgi darmowe: test wstępny określający poziom języka, test na koniec każdego poziomu językowego, dostęp do Internetu, trzy sale komputerowe 

z 50 komputerami, WLAN, certyfikat uczestnictwa, poświadczenia urzędowe, legitymacja szkolna, pośrednictwo w znalezieniu tandemu, program 
kulturowy (klub prasy, język kawiarnia, kurs szachowy, seminarium o historii Niemiec i inne), zajęcia w czasie wolnym  
(wędrćwki), międzynarodowy Stammtisch i inne) Wędrówka orientacyjna i inne.

• Godzina lekcyjna (GL) = 45 minut
• Zniżki (rabaty od ilosci) udzielane beda tylko przy płatności z góry. Kumulacja rabatów ilościowych i prowizji przy zajęciach  

indywidualnych jest niemożliwa.
• Zalety:

 - przy 2 godzinach próbych nie pobiera się wpisowego (dopiero od 3 godziny).
 - Darmowe anulowanie terminu do najpỏźniej 16:00 przed dniem zajęć. (sprachen@fuu.de) 
 - Godziny zajęć: poniedziałek - piątek: 07:30-21:00, soboty: 10:00-16:00, niedziele: na życzenie.
 - Godziny zajęć oraz tematy zajęć są ustalane według Państwa źyczeń.
 - istnieje możliwość tworzenia tandemu językowego z osobami uczącymi się języka niemieckiego z Anglii, USA, Japonii,  
Chin, Francji, Włoch, Rosji, Brazylii, Hiszpanii i innych licznych krajów. 

 - Lekcje w większych grupach: możliwa specjalna oferta
• Oferowane języki: angielski, arabski, brazylijski, chiński, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, japoński, niemiecki, polski, 

portugalski, rosyjski, rumuński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski (inne języki - na życzenie). 
• Możemy Państwu rỏwnież zaoferować większe grupy.
• Patrz na: „Ogólne warunki umowy“, strona 11
• Grupa językowa I: Niemiecki, angielski, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański.
• Grupa językowa II: grecki, chorwacki, portugalski (oraz brazylijski), turecki
• Grupa językowa III: wszystkie inne języki
• Język fachowy I: gospodarka, litaratura, przygotowanie do egzaminu, training tłumaczenia.
• Jęzak fachowy II: medycyna, zawody pielęgniarskie, technika, księgowosc, bilansowanie, przygotowanie na egzamin z tłumaczenia.

Kursy indywidualne Kursy wieczorowe

www.fuu-languages.com
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• Wpisowe (uczestnictwo pierwszy raz): € 35 (rezerwacja grupowa od 3 osỏb: € 20 za os., od 5 osob: € 15/os.)
• Znizka dla rodzin (rodzenstwo, rodzise): 5% kazda osoba na oplate kursu 
• Usłgi darmowe: test wstępny określający poziom języka, test na koniec każdego poziomu językowego, dostęp do Inter-

netu, trzy sale komputerowe z 50 komputerami, WLAN, certyfikat uczestnictwa, poświadczenia urzędowe, legitymacja 
szkolna, pośrednictwo w znalezieniu tandemu językowego, program kulturowy (klub prasy, język kawiarnia, kurs szachowy, 
seminarium o historii Niemiec i inne), zajęcia w czasie wolnym(wędrćwki), międzynarodowy Stammtisch i inne) Wędrówka 
orientacyjna i inne.

• zniżka na opłatę za kurs  tylko przy płatności z gỏry za przynajmniej 5 miesięcy
• material lekcyjny: ok. € 35 niemiecki, ok. € 55 angielski, książki mogą zostać wypożyczone za opłatą.
• gwarancja przeprowadzenia, wymagany liczba uczestnikỏw: kursy zostaną przeprowadzone auch poniżej 4 uczestnikỏw. 

Liczba godzin zredukuje się o 25%; jako rekompensata  można uczęcszczać dodatkowo na inny kurs (glỏwny lub modułowy)
• Kurs modulowy: wspomaganie dyspozycji jezykowych (gramatyka, konwersacja, jezyk ekonomiczny), mozliwe jest uczeszczanie modulu: przy-

gotowanie do egzaminu (TOEFL®). Kombinacja z kursem glownym lub jako samodzielny kurs jezykowy mozliwa. Zmiana pomiędzy modułami jest 
możliwa.

• Lekcje, ktỏre nie zostały przeprowadzone z powodu swiąt zostaną nadrobione 
• Dalsze informacje /regulacje patrz „ogỏlne informacje” strona 11. 

1poczatek dla zaczynajacych nauke: 02.01., 06.02., 06.03., 03.04., 08.05., 12.06., 03.07., 07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.

Nr 
kursu Nazwa kursu Opis kursu GL

Liczba 
uczest-
ników

Dni zajęć 
18:30-20:00

Opłata za miesiąc Rozpoczęcie
kursu11-4 m-c Od 5 m-ca

1 Kurs główny Niemiecki standart, A1-C1 16 4-15 Poniedziałek 
+ Czwartek € 125 € 100 Każdy 

poniedziałek

2 Kurs główny plus 
kurs modułowy       

Zapisanie na kurs modulowy I lub II 
jako uzupełnienie do kursu glównego 24 4-15

Poniedzia-
łek, Środa + 

Czwartek
€ 175 € 130 Każdy 

poniedziałek

3 moduł I  Gramatyka A1-B2 8 4-15 Środa € 100 € 80 Każdą środę

4 moduł II Konwersacje od A2 8 4-15 Środa € 100 € 80 Każdą środę

5 Kurs intensywny Uzupełnienie kursu głównego i mo-
dulowego o zajęcia prywatne od A1

24+8 
GL

4-15 + 
GL

Poniedziałek 
do czwartku € 350 € 325 Każdy 

poniedziałek

Niemiecki jako język obcy

1poczatek dla zaczynajacych nauke: na zapytanie

Nr 
kursu Nazwa kursu Opis kursu GL

Liczba 
uczest-
ników

Dni zajęć 
18:30-20:00

Opłata za miesiąc Rozpoczęcie
kursu11-4 m-c Od 5 m-ca

6 Kurs główny Angielski A1-C1 8 4-10 Poniedziałek € 80 € 60 Każdy 
poniedziałek

7 Kurs główny plus 
kurs modułowy       

Zapisanie na kurs modulowy I, II, III  
jako uzupełnienie do kursu glównego 16 4-10 Poniedziałek 

+ czwartek € 130 € 110 Każdy 
poniedziałek

8 moduł I j. fachowy: gospodarka od B1 8 4-10 Czwartek € 100 € 80 Każdy 
czwartek

9 moduł II Konwersacje od A2 8 4-10 Czwartek € 100 € 80 Każdy 
czwartek

10 moduł III Przygotowanie do TOEFL® od B1 8 4-10 Czwartek € 120 € 100 Każdy 
czwartek

11 Kurs intensywny Uzupełnienie kursu głównego i mo-
dulowego o zajęcia prywatne od A2

16+16 
GL

4-10 + 
GL

Poniedziałek 
do czwartku € 450 € 420 Każdy 

poniedziałek

Angielski

Centrum egzaminacyjne 

Centrum egzaminacyjne 

Indywidualnie Grupa językowa I Grupa językowa II Grupa językowa III
Oplata za 45 minut Standard j. fachowy I j. fachowy II Standard j. fachowy I j. fachowy II Standard j. fachowy I j. fachowy II

1-2 proba ⃰ € 30 € 32 € 35 € 32 € 35 € 37 € 35 € 37 € 40

3-30 GL € 26 € 28 € 34 € 28 € 30 € 36 € 30 € 36 € 39

31-99 GL € 23 € 25 € 31 € 25 € 27 € 33 € 27 € 33 € 37

od 100 GL € 21 € 23 € 29 € 23 € 25 € 31 € 25 € 31 € 35

Duet Grupa językowa I Grupa językowa II Grupa językowa III
Oplata za 45 minut Standard j. fachowy I j. fachowy II Standard j. fachowy I j. fachowy II Standard j. fachowy I j. fachowy II

1-2 proba ⃰ € 35 € 37 € 40 € 37 € 40 € 42 € 40 € 42 € 45

3-30 GL € 30 € 32 € 38 € 32 € 34 € 40 € 34 € 40 € 44

31-99 GL € 27 € 29 € 35 € 29 € 31 € 37 € 31 € 37 € 41

od 100 GL € 25 € 27 € 33 € 27 € 29 € 35 € 29 € 35 € 39

mała grupa (3-8) Grupa językowa I Grupa językowa II Grupa językowa III
Oplata za 45 minut Standard j. fachowy I j. fachowy II Standard j. fachowy I j. fachowy II Standard j. fachowy I j. fachowy II

1-2 proba ⃰ € 40 € 42 € 45 € 42 € 45 € 47 € 45 € 47 € 50

3-30 GL € 36 € 38 € 44 € 38 € 40 € 46 € 40 € 46 € 49

31-99 GL € 33 € 35 € 41 € 35 € 37 € 43 € 37 € 43 € 47

od 100 GL € 31 € 33 € 39 € 33 € 35 € 41 € 35 € 41 € 45
*Opłata wpisowa odpada
Dopłaty: zajęcia w niedziele: 20%; Inhouse-Training w Heidelbergu: 20%; Inhouse-Training poza Heidelbergiem: 30% + Koszty dojazdu (€ 0,30/km)

Program biznesowy premium
Chinski ⃰, niemiecki, angielski, francuski, wloski, japonski ⃰, polski, rosyjski lub hiszpanski. (*chinski i japonski: doplata: 25%)

1 uczestnik Nauczyciel 1 tydzien 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie Lunch Egzamin jezykowy
20 GL / tydzien 1 € 560 € 1000 € 1500 € 2000 

Jako opcja: lunch 
z nauczycielem: 

€ 40/lunch z 
napojem

Na koncu kursu moze na zyczenie  
zostac zdany egzamin w naszej 
szkole (TOEIC®, TELC, LCCI, 

Test DaF lub TOEFL®: 
oplaty od € 135 i € 220).

30 GL / tydzien 1 € 840 € 1500 € 2250 € 2760 

40 GL / tydzien 2 € 1000 € 2000 € 2760 € 3680 

50 GL / tydzien 2 € 1250 € 2300 € 3450 € 4600 

60 GL / tydzien 3 € 1500 € 2760 € 4140 € 5520 

*oplata wpisowa odpada
ECDL - European Computer Driving Licence („europejskie komputerowe prawo jazdy”): Na ECDL standart wybiera się oprocz 4 podstawowych modułỏw (podstawy komputerowe, online 
postawy przetwarzanie tekstu, kalkulacja tabelaryczna) 3 dalsze moduly z: prezentacje, bazy danych, opracowywanie obrazów, współpraca internetowa, bezpieczenstwo w internecie, planowanie 
projektów, e-health, normy pisania, rachunkowosc z DATEV.

Kursy komputerowe (szkolenie MS-Office, ECDL-European Computer Driving Licence)
Opłata za 45 minut 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osỏb 6 osỏb Opłata za ECDL

1-2 proba* € 30 € 35 € 40 € 45 € 48 € 50 Egzamin: € 50/moduł
Skills card: € 60 (na kartę zostaną 

wpisane zdane moduły)Od 3 GL GL € 28 € 33 € 37 € 40 € 43 € 45



Nr 
kursu Nazwa kursu Opis kursu gl / tydz.

Liczba 
uczest-
ników

Czas kursu
(pn - pt)

Oplaty za tydzien
(Opłata za tydzień)

rok akademicki
(oplaty za kurs)

1-3 tyg. 4-11  tyg. od 12 tyg. 25  tyg. 40  tyg. 

12 Kurs 
premium1  

Niemiecki standart, DSH, 
TestDaF, telc C1 szkola 
wyzsza2, A1- do C2-pozio-
mu, od B2 przygotowanie 
do egzaminu oraz niemiecki 
standart

30 4-152 09:00-12:15
13:00-14:30 € 180 € 160 € 135 € 3250 € 5000

13 Kurs glowny 

Niemiecki standart, DSH, 
TestDaF, telc C1 szkola 
wyzsza2, A1- do C2-pozio-
mu, od B2 przygotowanie 
do egzaminu oraz niemiecki 
standart

20 4-152 09:00-12:15 € 140 € 125 € 105 € 2500 € 3800

14 Kurs glowny + 
modulowy

Kursy modulowe I - III jako 
dodatek do kursu glownego 20 + 10 4-15 09:00-12:15

13:00-14:30 € 180 € 160 € 135 € 3250 € 5000

15 Super intensywny 
kurs

Kurs glowny + modulowy + 
lekcje prywatne

20 + 10 
+ 5 GL

4-15
+ GL

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30

€ 330 € 300 € 290 € 7125 € 11200

16 Moduł I Training gramatyki, A1- do 
B2-poziomu 10 4-15 13:00-14:30 € 100 € 75 € 50 - -

17 Moduł II Training konwersacyjny, od 
A2-poziomu 10 4-15 13:00-14:30 € 100 € 75 € 50 - -

18 Moduł III
DSH- / TestDaF-przygo-
towawczy/ telc C1 szkola 
wyzszae2, od B2-poziomu

10 4-152 13:00-14:30 € 100 € 75 € 50 - -

43 Programm dla 
juniorow

Szczegolowy opis patrz 
strona 17 20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 Maximum 8 tygodni

19 Grupa mini Nadaje sie dla uczacych od 
30 roku zycia, A2-do C1 20 4-6 09:00-12:15 € 350 € 300 Maximum 8 tygodni

20
Niemiecki zawodow 
medycznych i piele-
gnarskich3

Przygotowanie do egzami-
nu telc od B1-poziomu 10 4-6 13:00-14:30 € 200 € 175 Maximum 8 tygodni

21 Niemiecki 
gospodarczy3

Jezyk fachowy ekonomicz-
ny od B1-poziomu 10 4-6 13:00-14:30 € 200 Maximum 3 tygodni

22 Urlop 
szkoleniowy I

Lekcje jezykowe regu-
lowane przez ustawy 
lando: Baden-Württemberg, 
Hessen i Rheinland-Pfalz, 
A1- do C1. 

20 + 10 4-15 09:00-12:15
13:00-14:30 € 200 Maximum 2 tygodni

23 Urlop 
szkoleniowy II

20 + 10 
+ 10 GL

4-15 
+ GL

09:00-12:15
13:00-16:15 € 400 Maximum 2 tygodni

24
Seminarium 
doszkalajace dla 
nauczycieli jezyka 
niemieckiego 

Doszkalanie dla nauczycieli 
jezyka niemieckiego od C1. 20 4-6

13:00-16:15
(rano 

hospitacje)
€ 400 Maximum 2 tygodni

• Wpisowe (uczestnictwo pierwszy raz) : € 35 (rezerwacja grupowa od 3 osỏb: € 20 za os., od 5 osob: € 15/os.)
• Znizka dla rodzin ( rodzenstwo, rodzice): 5% kazda osoba na oplate kursu 
• Usłgi darmowe: test wstępny określający poziom języka, test na koniec każdego poziomu językowego, dostęp do Internetu, 

trzy sale komputerowe z 50 komputerami, WLAN, certyfikat uczestnictwa, poświadczenia urzędowe, legitymacja szkolna, 
pośrednictwo w znalezieniu tandemu językowego, program kulturowy (klub prasy, język kawiarnia, kurs szachowy, semina-
rium o historii Niemiec i inne), zajęcia w czasie wolnym(wędrćwki), międzynarodowy Stammtisch i inne) Wędrówka orienta-
cyjna i inne.

• zniżka na opłatę za kurs  tylko przy płatności z gỏry za przynajmniej 4 lub 12 tygodni, opłata za rok akademicki musi być 
uiszczona z góry

• material lekcyjny: ok. € 35 niemiecki, ok. € 55 angielski, książki mogą zostać wypożyczone za opłatą.
• gwarancja przeprowadzenia, wymagany liczba uczestnikỏw: kursy zostaną przeprowadzone auch poniżej 4 

uczestnikỏw. Liczba godzin zredukuje się o 25%; jako rekompensata  można uczęcszczać dodatkowo na inny kurs (glỏwny lub modułowy)
• Zmiana pomiędzy modułami jest możliwa zawsze.
• Dni swiateczne wolne od zajec: 06.01.; 14.04.; 17.04., 01.05.; 25.05.;05.06., 15.06.; 03.10.; 31.10., 01,11.; 25.12., 26.12.; (nie odbyte zajecia moga 

zostac zrekompensowane przez kurs wieczorowy lub modulowy). Pisemny wniosek najpozniej do godz. 14.30 przed dniem swiątechnym. 
• Kurs modulowy: wspomaganie dyspozycji jezykowych (gramatyka, konwersacja, jezyk ekonomiczny), mozliwe jest uczeszczanie  modulu: 

„przygotowanie do egzaminu (DSH, TestDaF, telc C1 Hochschule i TOEFL®). Kombinacja z kursem glownym lub jako samodzielny kurs jezykowy 
mozliwa. Zmiana pomiędzy modułami jest możliwa.

• Wszystkie kursy przygotowują na podjęcie studiów lub zawodu i prowadzą do zdobycia międzynarodowego diplomu językowego.
• Dalsze informacje /regulacje patrz „ogỏlne informacje” strona 11. 

Niemiecki jako język obcy  
Początek kursu: Nr.12-18: cały rok, każdego poniedziałku, osoby bez żadnych wiadomości wstępnych: 02.01., 06.02., 06.03., 03.04., 02.05. (wtorek), 
06.06. (wtorek), 03.07., 17.07., 07.08., 21.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.
Nr. 19-23: 02.01., 06.02., 06.03., 03.04., 02.05. (wtorek), 06.06. (wtorek), 03.07., 07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.
Nr. 24: 03.07., 07.08.
Nr. 43: kazdy poniedzalek od 03.07. do 21.08.: uczestnicy bez wiadomosci wstepnych: 03.07., 31.07., koniec programu 26.08.

www.fuu-languages.com
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Kursy intensywne Kursy intensywne
Niemiecki jako język obcy plus angielski
Początek kursu (nadajacy sie tylko dla uczacych sie angielskiego od poziomu A2): Nr. 25, 26: caly rok, kazdy poniedzalek;
Poczatek dla uczestnicow bez wiedzy wstepnej: 02.01., 06.02., 06.03., 03.04., 02.05. (wtorek), 06.06. (wtorek), 03.07., 07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.

Nr  
kursu Nazwa kursu Opis kursu gl / 

tydz.
Liczba 
uczest-
ników

Godziny 
kursu

(Pn - Pt)

Oplaty za tydzien
(Opłata za tydzień)

rok akademicki
(oplaty za kurs)

1-3 tyg. 4-11  tyg. od 12 tyg. 25  tyg. 40  tyg. 

25
Niemiecki (kurs 
główny) plus angielski 
(kurs modułowy)

niemiecki i angielski 
intensywny para-
lelniemiedzynaro-
dowo unzawane 
egzaminy Test DaF/ 
TOEFL®.

20 + 15 4-15 09:00-12:15
13:00-15:30 € 225 € 195 € 185 € 4.500 € 7000

26
Angielski (glowny) 
plus niemiecki 
(modułowy)

15 + 10 4-15 09:45-12:15
13:00-14:30 € 200 € 185 € 165 € 4.000 € 6200

Angielski
Początek kursu: Nr. 27-36: cały rok, każdy poniedziałek; poczatek dla poczatkujacych bez żadnych wiadomości wstępnych: 02.01., 06.02., 06.03., 
03.04., 02.05. (wtorek),06.06. (wtorek), 03.07., 07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.
Nr. 44: każdy poniedziałek od 31.07. do 21.08.; uczestnicy bez wiadomości wstępnych: 31.07. Koniec programu 26.08.

Nr  
kursu Nazwa kursu Opis kursu gl / 

tydz.
Liczba 
uczest-
ników

Godziny 
kursu

(Pn - Pt)

Oplaty za tydzien
(Opłata za tydzień)

rok akademicki
(oplaty za kurs)

1-3 tyg. 4-11  tyg. od 12 tyg. 25  tyg. 40  tyg. 

27 Korespondencja 
gospodarcza 

pisanie listow z dziedziny 
gospodarki od A2 10 4-10 08:00-09:30 € 100 € 75 € 70 - -

28 Kurs glowny  angielski standart i ekono-
miczny: A1-C1 15 4-10 09:45-12:15 € 125 € 100 € 90 € 2125 € 3200

29
Kurs glowny + 
korespondencja 
gospodarcza 

akceptacja: „Bildungsgut-
schein”, A2- do C1-po-
ziomu

25 4-10 08:00-09:30 
09:45-12:15 € 175 € 160 € 140 - -

30 Kurs głỏwny + 
modulowy 

Jako uzupelnienie kursu 
głownego uczeszczanie 
na kurs modulowy A1-C1

30 4-10 09:45-12:15
13:00-15:30 € 190 € 180 € 160 € 3875 € 6000

31 Super intensywny 

Korespondencja bizneso-
wa + kurs glowny + kurs 
modulowy, akceptacja 
„Bildungsgutschein” A2- 
bis C1-Niveau

40 4-10
08:00-09:30
09:45-12:15
13:00-15:30

€ 225 € 200 € 190 - -

32 Kurs modulowy I Konwersacje od A1 15 4-10 13:00-15:30 € 125 € 100 € 90 - -

33 Kurs modulowy II
Angielski biznesowy, 
przygotowanie do TOEIC- 
egzaminu, od A2-poziomu

15 4-10 13:00-15:30 € 125 € 100 € 90 - -

34 TOEFL® - 
przygotowanie

Przygotowanie do 
TOEFL®-egzaminu od  
B1-poziomu

15 4-8 13:00-15:30 € 175 € 150 € 125 - -

35 Urlop 
szkoleniowy I

Lekcje jezykowe wedlug 
ustaw landow: Baden- 
Württemberg, Hessen und 
Rheinland-Pfalz,
A1- do C1-poziomu

30 4-10 09:45-12:15
13:00-15:30 € 225 Maximum 2 tygodni

36 Urlop 
szkoleniowy II 40 4-10

08:00-09:30
09:45-12:15
13:00-15:30

€ 275 Maximum 2 tygodni

44 Programm dla 
juniorow

Szczegolowy opis patrz 
strona 17 20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 Maximum 4 tygodni

1kurs przed- i popoludniowy wedlug zamknietego planu nauki, nie ma podzialu, jak na kurs 14, na kurs glowny i modulowy
²przy kursach przygotowawczych: DSH, DaF, telc C1 na szkole wyzsza mozliwe przekroczenie liczby uczestnikow
³prz dodatkowej rezerwacji kursu glownego (13), kosztuja krsy 20 i 21 tylko € 100. 

Centrum egzaminacyjne 
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Programy specjalne Programy dla juniorów
Lessons on Tour
„Academy of languages” oferuje kursy niemieckiego w Belinie i Heidelbergu. Bez dopłaty kursy mozliwe w tych dwoch placow-
kach. Jedynie przy rejestracji musi zostac podana placowka, gdzie i w jakim czasie kurs bedzie frekwentowany. Kursy w tych 
dwoch szkolach zostaly tak skoncypowane, ze zmiana szkoly jest gwarantowany w kazdej chwili. Jesli zdecyduja sie Panstwo po 
rozpoczeciu kursu na „lessons on tour”, mogą Panstwo dokonac zmiany szkoly z wyprzedzeniem 2 tygodni i za oplata € 100 z 
zastrzezeniem dyspozycyjnosci kwater. 

Kursy skomprymowane / urlop kształcący
• Wpisowe (uczestnictwo pierwszy raz): € 35  (rezerwacja grupowa od 3 osỏb: € 20 za os., od 5 osob: € 15/os.)
• Znizka dla rodzin (rodzenstwo, rodzice): 5% kazda osoba na oplate kursu 
• Początek kursu: Nr. 37-42: 02.01., 06.02., 06.03., 03.04., 02.05. (wtorek), 06.06. (wtorek), 03.07.,07.08., 04.09., 02.10., 06.11., 04.12.

Przgotowanie na egzamnin stwierdzającego 
We wspόłpracy ze wyższą szkołą gospodarki, techniki i kultury (HWTK) w Berlinie przygotowuje „International Prep School” w: „Akademy of Languages” 
do eksternystycznego egzaminu (egzamin w celu stwierdzenia zdolności do podjęcia studiόw postawowych w szkolach wyższych w Niemczech tzn. 
wyrόwnanie poziomu do niemieckiej matury). 
W kierunkach: nauki społeczne, ekonomiczne i techniczne. Miejsca przeprowadzania kursόw: Baden- Baden, Berlin, Darmstadt, Heidelberg.
Trwanie: dziewięć miesięcy (40 godzin lekcyjnych w tygodniu; włącznie z feriami). Uczestnicy: 12-20
Wymagania na przyjęcie: Anabin wynik „Studienkolleg” i przynajmniej poziom B1 języka niemieckiego oraz A1 na kursach angielskiego
Gwarancja: w przypadku zdania egzaminu strwierdzającego i  spełnieniu pozostałych wymagań, gwarantowane jest przyjęcie na HWTK w Berlinie.

1Cena kwarter odnosi sie do kategorii I. Patrz strona 20-25. 

oferta opłata gl / 
tydz.

Godziny 
kursu

(Pn - Pt)

Liczba 
uczest-
ników

długość oziom jezyka Rozpoczecie / terminy

Seminarium przygotowawcze € 8500 40 09:00-16:30 12-20 36 tygodni Od poziomu B1

luty 2017
wrzesien 2017

Seminarium + 
pokỏj jednoosobowy1 € 11740 40 09:00-16:30 12-20 36 tygodni Od poziomu B1

Seminarium + 
pokỏj dwuosobowy1 € 10840 40 09:00-16:30 12-20 36 tygodni Od poziomu B1

Egzamin stwierdzający Ca. € 650 C1 Przewaznie w czerwcu i listopadzie

Zainteresowani kursem, ktỏrzy posiadają znikoma znajomości języka niemieckiego ponizej poziomu  B1 moga zdobyć brakującą znajomość języka 
w naszych szkołach językowych w Berlinie i Heidelbergu.

uznania urlopu szkoleniowego według ustawy o urlopie szkoleniowym landόw istnieją dla landόw: Rheinland-Pfalz, Hessen, Badeni-Wirtembergi, 
Schleswig-Holstein. 

Nr 
kursu język Opis kursu gl / tydz. Liczba 

uczestnników
Czas trwania 

(Pn - Pt)
1 

tydziem
2 

tygodnie

37 Niemiecki jako j. obcy
nauczanie rỏżnych kompetencji jezyko-
wych i homogennych grupach; poziom: 
A1 do C1 

30 4-15 09:00-14:30 € 200 € 390

38 Niemiecki jako j. obcy Kombinacja z zajęć indywidualnych i 
grupowych; poziom A1 do C1 40 4-15 09:00-16:15 € 500 € 780

39 angielski nauczanie rỏżnych kompetencji jezyko-
wych i homogennych grupach; poziom: 
A2 do C1

30 4-10 09:45-15:30 € 225 € 440

40 angielski 40 4-10 08:00-15:30 € 275 € 525

41 Francuski, wloski, 
hiszpanski

nauczanie rỏżnych kompetencji jezyko-
wych i homogennych grupach; poziom: 
A1 do B2

30 4-6 09:45-15:30 € 450 € 880

42 Francuski, wloski, 
hiszpanski

Kombinacja z zajęć grupowych i indywidu-
alnych; poziom: A1 do B2 40 4-6 08:00-15:30 € 600 € 1150

Kurs językowy (Niemiecki lub Angielski)

Nr 
kursu Język Przedział 

wiekowy Poziom gl / 
tydz.

Liczba 
uczest-
ników

Godziny 
kursu

(Pn - Pt)

Opłata za tydzień 
(incl. Materiał lekcyjny) rozpoczęcie1 zakoń-

czenie
1-3 tyg. 4-8 tyg.

43 niemiecki 6-9; 10-12; 
13-15 lat A1, A2, B1 20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 Każdy poniedzia-

łek 03.07-21.08.1
26.08.

44 angielski 12-15 lat A2, B1, B2 20 4-10 09:00-12:15 € 195 € 160 Każdy poniedzia-
łek 31.07.-21.08.1

1Poczatek dla uczestnikow bez znajomosci jezykowej: 03.07. i 31.07. (niemiecki); angielski na zyczenie.

Dodatkowe moduły 

ty za pełny program (niemiecki lub angielski)

Uwagi 
• Wpisowe: (opłata jednorazowa) € 35, (rezerwacja od trzech osỏb: € 20 za osobe, od 5 juniorow: € 15 za osobe)
• rabaty dla gróp na wszystkie moduły (tylko przy wspólnym zameldowaniu)
• 2 uczestnicy: 5% znizki; 3 uczestnicy: 10% znizki, od 4 dzieci uczestnikow: 15% rabatu
• zajęcia w czasie wolnym (przykłady z programu): Jazda statkiem na Nekarze, przechadzka orientacyjna przez Heidelberg, wizyta w zoo, w ogro-

dzie botanicznym, dla dzieci „świat bajkowy” na „Königsstuhl”, wizyta w zamku, planetarium w Mannheim, muzeum techniki w Sinsheim, aktywności 
sportowe i piknik nad Nekarem, minigolf, wspólne gotowanie, pływanie w odkrytym basenie, wędrówka na „Heiligenberg”, wizyta w sokolnictwie 
Tinnunculus, wizyta na „Thingstätte” i inne.

• Włącznie: wstęp do muzeum, pływalni itd. Lub bilety na przejazd statkiem po Nekarze.
• Wyłącznie: prowiant w drodze oraz bilety na publicznymi środkami przejazdu (karta tygodniowa Heidelberg/okręg miasta: ok. € 25, karta miesięcz-

na ok. € 70).
• zakwateropwanie u rodzin: Pośrednictwo zakwaterowania u rodzin możliwe dla młodocianych od 12 lat.
• juniorzy bez osoby towarzyszacej musza zawrzec usługi 46 i 47. 
• skrócenie kursu o 25% przy mniej niż 4 uczestnikach w grupie. 

Nr 
kursu Moduł dodatkowy Dni kursu odziny

Oplaty za tydzien
1-3 tyg. od 4 tyg.

45 Zakwaterowanie u rodzin; śniadanie + obiadokolacja: pon-pt. 
wyżywienie całodzienne:sobota+niedziela niedziela-sobota - € 290 € 275

46 Obiad w szkole Poniedziałek-piątek 12:30-13:30 € 90 € 70

47 Zajęcia pozalekcyjne Poniedziałek-sobota 13:30-17:00 € 105 € 95

48 Przyprowadzanie do szkoły i odprowadzanie przez rodzinę Poniedziałek-sobota - € 150 € 135

49 Opieka w szkole (po zajęciach) Poniedziałek-piątek 17:00-19:00 € 130 € 120

Nr 
kursu

Numer kursu (inclusive kurs 
niemiecki lub angielski)

Opłaty za tydzień

1-3 tyg. 4-8 tyg.

50 Nr. 45, 46 und 47 € 650 € 575

51 Nr. 45, 46, 47 und 48 € 795 € 700

52 Nr. 45, 46, 47 und 49 € 770 € 690

53 Nr. 45, 46, 47, 48 und 49 € 915 € 820

Kursy ả la carte (sport, muzyka i inne)
Rownolegle do kursu intensywnego organizujemy we wspỏłpracy z lokalnymi klubami sportowymi, organizatorami i szkołami muzycznymi  
rỏżnorodne kursy specjalne.
wybỏr: piłka nożna, ręczna, siatkowa, tenis, ping pong, hokej na lodzie, na trawie, rugby, i inne discypliny sportowe, lekcje muzyki, florystyka. Proszę 
wziąć pod uwagę, że te zajęcia będą policzone extra na rachunku. Wysokość opłaty zależy od liczby zamỏwionych godzini w szegỏlności od rodzaju 
aktywności. Za zajęcia sportowe należy uiścić niewielką opłatę miesięczną na klub sportowy.
Opłata pośrednictwa: € 300 (udane posrednictwo nie moze byc zagwarantowane. Przy nieudanym posrednictwie zostanie zwrocone 75% oplaty.  

Godziny ćwiczenie na fortepianie
w szkole: Steinway: € 5/60 minuty

Kurs językowy z praktyką
praktyka (maxymalnie 3 miesiace, oprocz doksztalcenia podczas studiow). Podanie o praktykę powinno zostać złożone przynajmniej 8 tygodnie 
przed jej rozpoczęciem. Praktyka krótkoterminowa mxymalnie 4 tygodnie odbywa sie z reguly w F+U. 
Wymagania: odbycie minimum dwa tygodnie intensywnego kursu oraz średnio-zaawansowany poziom języka (poziom B1. Praktyka w F+U mozliwa 
nawet przy poziomie A1. Osoby z obowiązkiem wizowym muszą złożyć podanię o wizę „Working-Holiday”. Wszyscy kandydaci musza oprocz tego 
odowodnic, ze praktyka sluzy orientacji w zawodzie lub w celu praktycznego doksztalcenia w czasie studiow. Poswiadczenie tego moze zostac zreali-
zowane przez okazanie wpisu na studia, umowy o ksztaceniu, legitymacje szkolna. 
Prowizja: € 300* (*Udane posrednictwo nie jest gwarantowane. Przy nieudanym posrednictwie  zwrot 50% kosztow, opcjonalnie: praktyka w F+U.)
„Erasmus+” (kurs językowy, kwaterunek, praktyka w zakładach plus miesięczne stypendium): Corocznie F+U Akademia Językowa pośredniczy 
corocznie praktyki i kursy językowe w ramach programu UE „Erasmus+“. Programy oferowane są w Heidelbergu oraz w innych krajach europejskich.  

Zajęcia i trening kulturowy
program jest skierowany do mlodych ludzi, ktorzy oprocz nauki języka niemieckiego chcą uczestniczyc w programie kulturowym. Polecamy w tym 
miejscu uczestnictwo w programach naszego centrum japonskiego i chinskiego. prowizja: € 200.

Pomoc w załatiwaniu spraw w urzedach (zameldunek, kasa chorych i inne)
klienci z obowiązkiem wizowym mogą otzrymac u nas po przyjeździe: opieka w prawie wszystkich sprawach do załatwienia w urzędach, wygodne za- 
i przemeldowanie w urzędzie meldunkowym, poradnictwo i umὀwienie terminu do otworzenia konta w banku, w kasie chorych, kontrola dokumentὀw 
do urzedu dla obcokrajowcὀw, ogolne wskazὀwki do przedłuzenia wizy. opłata: € 150 (mozliwe tez pojedyncze usługi, jak zameldunke w urzędzie €50) 

Poradnictwo na studia
dla naszych uczniὀw, ktὀrzy po ukonczeniu kursu chcą studiowac na jednym z uniwersytetὀw w Niemczech oferujemy poradnictwo. Ten serwis zawie-
ra pomoc przy wybiorze wlasciwego uniwersytetu lub kierunkὀw studiὀw oraz pomoc przy ubieganiu sie o miejsce na uniwersytecie (do 3), poprawia-
nie pism kierowanych na uniwersytet, życiorysu.
wymagania: poswiadczenie uprawnienia do podjecia studiὀw w kraju ojczystym. prowizja: € 250

Prowizoryczne przyjęcie na studia
uczniom, ktὀrzy uczęszaja na intensywny kurs w naszej szkole przynajmniej 12 tygodni, i ktorzy przy wymaganiach na otrzymanie wizy potrzebuja  
poswiadczenie o wstępnym przyjęciu na studia, oferujemy pomoc przy ubieganiu sie o miejsce w szkole wyższej. Przejmiemy przeglądniecie 
dokumentὀw podania, sporządzenie podanie o przyjęcie na studia do 2 placὀwek, korekcja pisma z umotywowaniem, zyciorysu oraz kontakt ze  
szkolami wyzszymi. Należy uwzględnic przy tym czas 8 tygodni do chwili otrzymania jakiejkolwoiek odpowiedzi ze szkoły wyższej.  
wymagania: poswiadczenie uprawnienia do podjęcia studiὀw w kraju ojczystym
prowizja: € 350* (*dodatkowo należy uwzględnic oplatę pobierana przez uczelnie wyższe)

Centrum egzaminacyjne 
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Szkoła Zawodowa Języków Obcych
Państwowo uznana Szkoła Zawodowa Języków Obcych - kształcenie w pełnym wymiarze
Chiński, angielski, francuski, japoński, rosyjski, hiszpanski, niemiecki jako język obcy, włoski, i inne.
Opłata wpisowa: € 100

Kierunek / Język(i) Oplata Czas trwania Rozpoczęcie GL / tydzień

Tłumacz (państwowo uznany)1 

Angielski, francuski lub hiszpański
€ 3150

(Absolwenci F+U: 
€ 2500)

6 miesięcy
(650 GL)

Marzec lub 
wrzesień 35

Tłumacz (egzaminowany przez Izbę Gospodarczą i Przemysłową)2

Włoski, rosyjski i. inne
Patrz lekcje 
prywatne2

Minimum 150 
godzin lekcji 
prywatnych2

W każdym 
momencie

Według 
indywidualnych 

ustaleń

Korespondent Handlu Miedzynarodowego 
(czerojezykowy)
Angielski oraz francuski oraz hiszpański + chiński, japoński, rosyjski 
lub wloski

€ 9936 2 lata Marzec3 lub 
wrzesień 40

Sekretarz Europejski (3-języczny)
Angielski + francuski + hiszpański € 8280 2 lata Marzec lub 

wrzesień 35

Korespondent języków obcych (3-języczny)
Angielski oraz francuski lub hiszpański + chiński, rosyjski lub wloski € 8722 2 lata Marzec3 lub 

wrzesień 35

Korespondent języków obcych (2-języczny)
Angielski oraz chiński, niemiecki, japonski, rosyjski € 7728 2 lata Marzec3 lub 

wrzesień 30

Korespondent języków obcych (2-języczny)
Angielski oraz francuski lub hiszpański € 5134 1,5 roku Marzec lub 

wrzesień 30

Korespondent języków obcych (1-języczny)
Angielski € 3257 1 rok Marzec lub 

wrzesień 25

1rrozpoczecie marzec: angielski; rozpoczecie wrzesien: angielski, francuski, hiszpanski.
2Przygotowanie  do egzaminu tłumacza przed Izbą Gospodarczą i Przmysłową (IHK) zostanie przeprowadzone w formie zajeć indywidualnych. 
3Rozpoczęcie w marcu jest możliwe w dla języków: angielskiego, francuskiego, japońskiego, hiszpańskiego. 
Opłaty egzaminacyjne oraz koszty materiałów nie są zawarte w cenie.
Państwowe uznanie wykształcenia dostępne dla języków: chiński, angielski, francuski, japoński, rosyjski  i hiszpański. Dla wszystkich pozostałych 
języków zlaecamy: IHK = Izba Gospodarcza i przemysłowa (wszystkie), TestDaF (niemiecki). 
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w szkole oraz w broszurach „Fremdsprachenberufe“ oraz „Übersetzer/in“.
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Plan (akademiki, apatramenty)
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Zakwaterowanie informacje Zakwaterowanie, tranfer i inne usługi
Przyjazd i wyjazd 
aktualna liste naszych zakwaterowań znajduje się na naszej stro-
nie internetowej
Wprowadzka: niedziela (10:00-24:00; doplata € 50 za wpro-
wadzkę między 23:00-24:00), wyprowadzka: sobota (do 12:00). 
• Prosimy informować nas do piątku do godziny 14:00 przed 

przyjazdem o dokładnym czasie panstwa przyjazdu. W przy-
padku otrzymania przez nas informacji później, nie jesteśmy w 
stanie zagwarantować przekazania kluczy w podanym czasie. 

• W przypadku życzenia zakwaterowania w sobotę (od 12:00 do 
20:00) , (ew. wykwaterowania w niedzielę) zostaną policzone 
dodatkowe dni.  

• W przypadku spóźnienia prosimy o telefoniczny kontakt z oso-
bą odpowiedzialną za przekazanie kluczy lub z rodziną gosz-
czącą. 

• Opłata jest kombinacją położenia i wyposażenia akademikow  
i apartamentow. Należy zwrócić uwagę, że akademiki i aparta-
menty mają charakter studencki, dotyczy to również wyższych 
kategorii.

internet, używanie komputerów, klub sporto-
wy
• Wszystkie opisane akademiki oraz apartmanety są przewaznie 

wyposażone w WLAN. Internet bezpłatnie. Latem wynajmowa-
ne są dodatkowe pokoje i apartamenty. Informacje dotyczące 
wyposażenia w internet - na życzenie. Obowiazuje prawo nie-
meickie! 

• Dużo rodzin oferuje bezpłatną możliwość połączenia z Interne-
tem. Dokładne informacje - na życzenie. 

• 50 komputerow dostępnych  w  3 pracowniach komputerowych; 
dostępne od poniedziałku do piątku (od 07:30 do 20:00) oraz w 
soboty (od 10:00 do 16:00)

• Pralnia, lounge oraz studio do fitnesu do dyspozycji  w akade-
miku „F+U campus”.

Sprzątanie pokoi i pomieszczeń wspólnych
Proszę pamiętać, że podczas całego pobytu jesteście Państwo 
odpowiedzialni za sprzątanie własnego pokoju. Pokoje należy 
oddać sprzątnięte i czyste. Kuchnie i lazienke należy sprzątnąć 
po użyciu. Pomieszczenia wspolne bede sprzatane przez F+U 
raz w tygodniu. 

Pranie bielizny
• zakwaterowanie u rodzin: bezpłatne używanie pralki od jedne-

go do dwỏch razy.
• akademiki/apartamenty: pralki i suszarki są do dyspozycji 
• Pościel, ręczniki: Pościel jest na miejscu, ręczniki należy przy-

wieźć ze sobą.

Naczynia do gotowania, sztućce mogą zostać wypo-
życzone za kaucją €40 i opłatą € 10 Zwrot kaucji przy zwrocie 
kompletnego i czystego zestawu. 

Opieka nad dziećmi dla rodzicow w czasie trwania kursu 
intensywnego: € 20 za 45 minut (2 dzieci: € 15; 3 dzieci: € 13);

Regulamin (wyciag):
• W akademikach i apartamentach obowiązuje zakaz palenia. 
• Po użyciu kuchni i łazienki  należy posprzątać. 
• Cisza nocna obowiązuje prawnie od godziny 22 do 6 (przepisy 

państwowe). W tym czasie wszyscy mieszkańcy mają obowią-
zek zredukować hałasy do poziomu pokoju.

• Goście w akademikach i apartamentach mogą być przyjmowa-
ni do godziny 23.

• W przypadku chęci przenocowania gościa w pokoju należy 
wcześniej ustalić to z osobą zarządzającą akademikiem lub 
apartamentem. Opłata wynosi 10 € za noc. Niezameldowani 
goście muszę zapłacić karę pieniężną w wysokości co najmniej 
tygodniowego kosztu zakwaterowania.

• W przypadku łamania regulaminu może zostać przyznana kara 
pieniężna w wyokości. W przypadku braku poprawy mamy pra-
wo do wymówienia zakwaterowanie bez okresu wypowiedzenia.

• Szczegóły reguluje regulamin wręczany przy zakwaterowaniu. 
• Przy zakwaterowaniu u rodziny goszczącej obowiązują zasady 

ustalone przez gospodarza. 
• Mieszkaniec odpowiada za swoich gości.
• W przypadku rodzin goszczących obowiązują zasady gospo-

darza.

Rodziny goszczące
Oplałata administracyjna: € 75; Kaucja: € 100; Dopłata 20%: za gwarancje WLAN; na zyczenie angielskojezyczna rodzine; pełne wyzywienie
Nazwisko i adress rodziny goszczacej bedzie Panstwu podane 1 tydzien przed wprowadzka

Kategoria Odległość od szkoły Wyżywienie
czynsz tydz./pokój dni extra2 

(czynsz/dzień/pokój)1-4 tyg. 5-11 tyg. od 12 tyg.
EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ

GF-A
2-30 minut publicznymi 
środkami transportu1

Śniadanie + 
obiadokolacja € 260 € 495 € 210 € 400 € 200 € 380 € 45 € 90

Śniadanie € 210 € 400 € 185 € 355 € 175 € 335 € 40 € 75

Brak € 180 € 345 € 165 € 315 € 155 € 295 € 35 € 65

GF-B
Maksymalnie 50 minut 
publicznymi środkami 
transportu1

Śniadanie + 
obiadokolacja € 200 € 380 € 185 € 355 € 175 € 335 € 40 € 75

Śniadanie € 170 € 325 € 155 € 295 € 145 € 280 € 35 € 65

Brak € 150 € 285 € 140 € 270 € 130 € 250 € 30 € 55

Transfer
Transport do miejsca zakwaterowania (może być zarezerwowany najpóźniej w czwartek, 14:00 przed przyjazdem / wyjazdem.

1 Czas jazdy do szkoły (publicznymi środkami transportu).  Droga do przystanku nie jest wliczona, wynosi zazwyczaj 5-10 minut pieszo. 
 Na życzenie udzielamy szczegółowych informacji. Adres i nazwisko rodziny otzrymają Panstwo jeden tydzien przed przyjazdem. 
2„dni extra” zostana policzone przy przybyciu juz w sobote, najpozniej do godziny 20:00  lub przy wyjezdzie dopiero w niedziele, najpozniej 12:00  
 („dni extra”  muszy zostac potwierdzone przez F+U).

1Miejsce spotkania przy postoju taksówek
2Miejsce spotkań przy „meeting-point” w hali przybyć lub w innym wyznaczonym miejscu
3Odległość do szkoły
4Znizka tylko przy reserwacji dla grup, wspỏlnym przy- lub wyjeździe
Bezpłatne anulowanie transferu w weekend tylko do piątku do godziny 15 czasu niemieckiego przed wyjazdem lub przyjazdem. Anulowanie transferu 
w tygodniu tylko do jednego dnia przed przyjazdem do godziny 15 czasu niemieckiego.Jesli w przedziale czasowym jest dzień swiąteczny, w tym 
wypadku termin anulowania przesuwa się o jeden dzień do przodu. Spỏźnione anulowanie nie zostanie zaakceptowane i koszty transferu zostaną  w 
pełni policzone.
Tranfer na lotnisko we Frankfurcie nad Menem jest przeprowadzony przez profesjonalną firmę partnerską jako trasport dzielony. Indywidualne ode-
branie n. p. niepełnoletniego przez pracownika F+U może zostać zorganizowane za opłatą € 100

Parkowanie
parkowanie na niestrzeżonym parkingu akademika „Concordia” możiwe, za € 35 / tydzień
W budynku szkoły znajduje się publiczny, płatny parking (ok. € 125/miesiąc).  

Wyżywienie
• Wszystkie akademiki i apartamenty są wyposażone w kuchnię. Wyżywienie u rodzin goszczących – zależne od rezerwacji.
• Wyżywienie w partnerskich restauracjach (niedziela-sobota: śniadanie: € 90/tydzien; obiad*: € 90/tydzien; kolacja* € 110/tydzien (*incl. 1 softdrink)
• Obiad w szkolnej kantynie (tylko w lipcu i sierpniu): € 70/tydzien.
• Tanie posiłki (ok. € 6) można również nabyć w stałówce uniwesyteckiej oddalona 10 minut pieszo od szkoły.

Domy gościnne, mieszkania wakacyjne, Hotele, schroniska młodzieżowe
Opłata administracyjna: € 150.
Domy gościnne, mieszkania wakacyjne: Oferty na zyczenie; czynsz  
wynosi w zalezności od wielkości, położenia, waposażenia i sezonu 
między €300 i  €1500.
F+U Hotel „Bayrischer Hof“***: „Bayrische Hof“, jeden z najbogatszych 
w tradycję hotel miasta, bezpośrednio przy Bismarckplatz, 150 m od  
szkoły i starówki (pokój jednoosobowy od € 80 / noc; pokój 2/osobowy  
od € 100 / dzien).
Hotele we wszystkich karegoriach cenowych znajdują się w okolicach 
szkoły. 
Istnieje również możliwość wynajmu pokoju w pobliskim schronisku 
młodzieżowym.

Cena od 
osoby

Dworzec główny 
Heidelberg1

Dworzec główny
Mannheim1

Lotnisko 
Frankfurt am Main2

Lotnisko Stuttgart / 
Baden-Baden - Karlsruhe2 

Lotnisko Hahn /
Straßburg / Saarbrücken2

Odległość3 2 km 20 km 80 km 120 km / 95 km 160 km / 140 km / 160 km

Trasa w jedną 
stronę

+ z powro-
tem

w jedną 
stronę

+ z powro-
tem

w jedną 
stronę

+ z powro-
tem w jedną stronę + z powrotem w jedną stronę + z powrotem

1 osoba € 50 € 90 € 75 € 135 € 95 € 170 € 175 € 310 € 195 € 345

2 ososby4 € 30 € 55 € 60 € 105 € 80 € 140 € 125 € 220 € 135 € 240

3 osoby4 € 25 € 45 € 45 € 80 € 70 € 125 € 80 € 140 € 95 € 170

Od 4 os.4 € 20 € 35 € 40 € 70 € 65 € 115 € 70 € 125 € 80 € 140

Przedłużenie zakwaterowania, przepro-
wadzka, wypowiedzenie (akademiki, 
apartamenty, rodziny goszczace) 
Wnioski o przedłużenie zakwaterowanie należy złożyć 
4 tygodnie przed upływem terminu. 
W przypadku krótkoterminowych wniosków 1 tydzien przd 
upływem umowy pobieramy opłate € 50.
Przedłużenie zakwaterowania pokoju lub apartamentu 
nie może być zagwarantowane. W przypadku zachowania 
4-tygodniowego terminu i braku wolnego zakwaterowania 
gwarantujemy pokój w innym akademiku tej samej katego-
rii bez pobierania opłat za przeprowadzkę.
Przeprowadzka: na wlasne zyczenie: € 50 (jeżeli nie zo-
stał zachowany termin 4 tygodni).
Wypowiedzenie zakwaterowania: Przy umowie wynaje-
cia pokoju na okreslony czas, umowa nie moze być zerwa-
na przed tym czasem (§ 542 II BGB). Tylko jako gest dobrej 
woli możliwe jest zerwanie umowy przy dotrzymaniu 4 ty-
godni pełmnych tygodni (od niedzieli do soboty). W przy-
padku wypowiedzenie pobierana jest opłata w wysokości 
€ 50, opłaty wniesione z góry będą zwrócone. Wypowie-
dzenie musi być złożone w formie pisemnej w czsie godzin 
pracy biura zakwaterowań w szkole. 
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Akademiki, apartamenty F+U Internat
Akademiki, apartamenty
Prowizja: € 75; Kaucja: € 100.
Rezerwacja pokoi dwu-osobowych sa mozliwe tylko przy wspólnym przyjeżdzie. Rabat od 10 osób: 5% za czynsz.
24 godzinny telefon w przypadkach naglych, 7 dni w tygodniu 
Rezerwacja kategori kwaterunku: Prosze najpierw zarezerwowac wymaganą kategorię kwaterunku. Okolo 2 tygodni przed przyjazdem, najpóżniej 
w poniedziałek przed Panstwa przyjazdem, zostanie nazwana Panstwa nazwa kwaterunku. 
Gwarancja określonego miejsca mieszkalnego: Za jednorazową dodatkową zaplatą: € 200 gwarantujemy przyznanie przez Panstwa życzonego 
kwaterunku, oczywiście z zastrzeżeniem jej dyspozycyjności. W przypadku przesunięcia początku kursu na przykład z powodu opóźnionego wydania 
wizy, zastrzegamy sobie przydzielenie kwaterunku tej samej kategorii. W tym przypadku zostanie zwrócona kwota  €200.
Wszystkie akademiki są wyposarzone w kuchnie, kategoria VI z kuchnią: „en suite”.

F+U Internat
Opis:
Uczniowie niepełnoletni mogą zostaċ umieszczeni w internacie F+U. Najnizszy wiek na przyjęcie wynosi 16 lat. 
Internat oferuje swoim mieszkancom intensywną opiekę przez pedagogicznie kwalifikowany zespół, który jest 
wyspecjalizowany na szczegolne potrzeby uczniów. Kantyna, pomieszczenia do nauki i do wspolnego przebywania, 
biblioteka, hala sportowa, pomieszczenia na fitnes i wiele innych atrakcyjnych dodatkowych ofert dla uczniów w tym 
samym kompleksie budynkowym. Internat znajduje sie w nowym kampusie F+U, w tym samym kompleksie budynko-
wym jak: prywatne centrum szkolne w Heidelbergu (dwujęzyczna szkoła podstawowa, Realschule = szkoła srednia, 
liceum zawodowe, szkoły zawodowe) i miedzynarodowa akademia zawodowa (iba) oraz w bezposrednim sąsiedztwie do 
dworca kolejowego w Heidelbergu. Dzięki bardzo korzystnemu połączeniu do srodków transportu publicznego, mozna w 
10 minut osiągnaċ naszą szkołę językową znajdującą się w sródmiesciu. Uczniowie internatu są ulokowani w przestron-
nych pokojach dwuosobowych z własnym prysznicem i WC. Opiekunowie organizują wspólnie z mieszkancami internatu 
codzienny rozklad dnia (n.p. wspólne przyrządzania posiłków, pomoc w zadaniach domowych etc.) są do dyspozycji na 
miejscu. Wyposazenie pokoi jest nowoczesne i przyjazne i stwarza przez to miła atmosferę do mieszkania i uczenia się. 

Opłaty:
Wpisowe: € 250; Kaucja: € 500; Kurs jezykowy: € 580 / 4 tygodnie (120 godzin lekcyjnych.)
Pokoj dwuosobowy (opieka włacznie week-and, 24 godzinny nummer w nagłych wypadkach, pełne wyzywienie, towarzyszenie przy załatwianiu 
spraw urzędowych i wiele innych): € 2400 / 4 tygodnie* (*dopłata za pokoj jednoosobowy: 30%)

Usługi zawarte w cenie:
Opieka przez pedagogicznie kwalifikowanych pracowników, zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych z internetem (posciel z internatu) , wyzy-
wienie, dla nowych uczniów pomoc w orientacji, towarzyszenie przy załatwianiu spraw w urzędach, psychologiczna opieka,  posrednictwo do klubów 
sportowych i szkoł muzycznych,  zajęcia poza szkolą. 

Wyposazenie internatu, ktore moga byc korzystane przez uczniow:
Wspólna kuchnia, wspolne pomieszczenia, lounge, biblioteka, pomieszczenia do nauki, pralnia, pomiszczenia do fitnesu, hala sportowa, kiosk,  
kantyna, pomiszczenia do komputerowe.

Mozliwosci po kursie:
Jako placówka edukacyjna słuząca dobru publicznemu F+U oferuje uczniom internatu po skonczonym kursie jezykowym wiele mozliwosci  konty-
nuacji kształcenia. W zaleznosci od wieku i wiadomosci maja Panstwo do dyspozycji rozne szkoły ogolnokształcące: (Realschule = szkoła srednia, 
zawodowe liceum,) szkoł zawodowe, międzynarodowa Akademia Zawodowa (iba) i wyzsza szkoła ekonomii, kultury i techniki  (HWTK). W sprawie 
poradnictwa dotyczących naszych ofert mogą się Panstwo zwrociċ do wspołpracownikow naszej szkoły. 1 znizki tylko przy zapłacie z gory conajmniej 5 tygodni. 

2 umowy o zakwaterunek moga zostac wypowiedziane z wyprzedzeniem 4-tygodniowym (patrz strona 22) 
3dni „extra”beda policzone przy przyjezdzie juz w sobote lub przy odjezdzie dopiero w niedziele (dni „extra” muszą zostać potwierdzone przez F+U)
4akademik: F+U campus jest nowym budynkiem, 150 apartamentow sa do dyspozycji od kwietnia 2016.
5w apartamentach dwupokojowych moga mieszkac do 4 osob, oplata dodatkowa za trzecia i czwarta osobe: € 75 za osobe i tydzien.

Kate-
goria opis akademik, apartament

Czynsz za jeden tydzien/pokoj1, 2 Dni extra3 
czynsz za  

dzien/pokoj1-4 tyg. 5-11 tyg. od 12 tyg.

EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ

I
2-7 km od szkoły. Kuchnia i łazienka 
wspolna z innymi uczniami. Kategoria 
uzależniona  od wyposazenia pokoi i 
pomieszczen wspólnych oraz atrak-
cyjności części miasta.

1 € 120 € 180 € 100 € 150 € 90 € 130 € 35 € 50

II 2, 3, 4 € 130 € 195 € 110 € 165 € 100 € 150 € 40 € 60

III 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 € 140 € 210 € 130 € 195 € 115 € 175 € 45 € 65

III Akademik żenski „Römer“ (7) jednorazowa dopłata: € 300

IV 3-5 km od szkoły. 
Prysznic i WC en Suite.  6, 7, 9 € 185 € 280 € 165 € 250 € 130 € 195 € 50 € 70

V 0,6-1,2 km od szkoły. (stare miasto).
2-4 pok. Dzieli się prysznicem i WC

11, 12, 13 € 225 € 340 € 185 € 280 € 140 € 210 € 55 € 80

V Akademik żenski „APO“ (11) jednorazowa dopłata: € 300

VI
0,6-1,7 km od szkoly. Apartmenty z 
1 oder 2 pok., prysznic, WC, Kitche-
nette4, 5

12, 14 € 250 € 375 € 210 € 340 € 150 € 225 € 60 € 85

Kategorie, połozenie 

1akademik Steinhof od pon. do soboty do przystanku 100 m, niedziela 1 km do następnego przystanku. 
Dodatkowe informacje: Wszystkie akademiki  są zakwaterowaniami całorocznymi, ze względu na bardzo duże zainteresowanie prosimy o wyku-
pienie conajmniej 4 tygodnie przed planowanym przyjazdem. Możliwe, że wszystkie miejsca noclegowe danego akademika będą zajęte. W tym 
przypadku kursanci zostaną ulokowani w innym akademikach tej samej kategorii. Wszystkie akademiki mają bezpłatny dostęp do internetu i maszyny 
do prania.

Kat. Nr Nazwa Dzielnica Odległość do szkoly Nastepny Przystanek

I 1 Concordia Südstadt 2,0 km 200 m

II

2 Emmertsgrund Emmertsgrund 7,0 km 100 m

3 Steinhof1 Pfaffengrund 4,7 km 100 m1

4 Schmitt Kirchheim 5,0 km 150 m

III

4 Schmitt Kirchheim 5,0 km 150 m

5 Albert Fritz Kirchheim 4,8 km 50 m

6 Carl-Bosch Weststadt 2,6 km 250 m

7 Römer (akademik zenski) Rohrbach 3,9 km 250 m

8 Seewiesenweg Kirchheim 4,8 km 300 m

9 Turner Rohrbach 3,6 km 250 m

10 Wieblingen Wieblingen 4,8 km 500 m

IV

6 Carl-Bosch Weststadt 2,6 km 250 m

7 Römer (akademik zenski) Rohrbach 3,9 km 250 m

9 Turner Rohrbach 3,6 km 250 m

V

11 APO (akademik zenski) Altstadt 1,2 km 200 m

12 März Altstadt 0,6 km 100 m

13 Haus am Ritter Altstadt 1,2 km 250 m

VI
12 März Altstadt 0,6 km 100 m

14 F+U Campus (akademik, internat) Bergheim (am Bahnhof) 1,7 km 100 m

Akademik Albert Fritz, kategoria IIIAkademik Wieblingen, kategoria III Akademik Albert Fritz, kategoria III

Akademik Concordia, kategoria I Akademik Römer, kategoria III & IV Akademik Römer, kategoria IV Akademik Carl Bosch, kategoria III

Akademik F+U Campus, kategoria VI Akademik F+U Campus, kategoria VI Akademik F+U Campus, kategoria VI Akademik F+U Campus, kategoria VI

Akademik żenski APO, kategoria V



China 596

Włochy 463

Tunezja 422

Hiszpania 415

Japonia 344

Rosja 321

Meksyko 297

Turcja 284

Izrael 213

USA 206

Azerbejdżan 188

Francja 175

Czechy 161

Ukraina 154

Cypr 124

Wielka Brytania 105

Polska 102

Indie 98

Arabia Saudyjska 97

Szwajcaria 95

Belgia 75

Brazylia 73

Grecja 65

Gruzja 64

Rumunia 57

Korea Pld. 48

Kolumbia 43

Bułgaria 42

Białoruś 38

Australia 34

Kanada 32

Kamerun    32

Szwecja 31

Słowacja 31

Syria 28

Tajwan 27

Wenezuela 25

Węgry 24

Malajzja 24

Chorwacja 23

uczestników z 
innych krajów* 
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Statystyka uczestników
DaF-Schüler und ihre Herkunftsländer: 6095
(DaF = Deutsch als Fremdsprache)

W 2015 absolwenci: 12.115  kursów i egza-
minów z 112 krajów. 

Uczestnicy kursów: 9218

*arabski, turecki, holenderski, koreański, bułgarski, chorwacki, polski, 
portugalski, norweski, rumuński, armeński, fiński, i. inne.

*OnDaF, LCCI, TOEIC®, ECDL I inne

Uczestnicy w egzaminach językowych: 2897

*Afganistan, Albania, Algieria, Argentyna, Etiopia, Bangladesz, Boliwia, Bośnia 
i Hercegowina, Chile, Kostaryka, Dania, Dominikana, Ekwador, Wybrzeże Kości 
Słoniowej, Estonia, Finlandia, Gabon, Gruzja, Gwinea, Honduras, Indonezja, Irak, 
Irlandia, Islandia, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kirgistan, Kongo, Kosowo, Kuwejt, 
Laos, Łotwa, Liban, Libia, Litwa, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Mauritius, 
Maroko, Macedonia, Mołdawia, Mongolia, Mozambik, Namibia , Nepal, Niemcy, 
Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Palestyna, Peru, Polska, Portugalia,  Arabia 
Saudyjska, Senegal, Serbia, Singapur, Słowenia, Sri Lanka, Syria, Tajlandia, Togo, 
Turkmenistan, Uganda, Urugwaj, Uzbekistan , Wietnam, Zimbabwe, Cypr.

Oferty  dla grup 
Kurs językowy (niemiecki lub angielski) 
Opłata wpisowa: 15 € od uczestnika; Materiał lekcyjny (2 ksiązki + kopie): € 50 od uczestnika

język lub kurs gl / tydz. Czas kursu
(pn - pt)

Opłata za tydzien
Tworzenie grup5-15 

uczestników
od 16 

uczestników

Intensywny 20 - niemiecki 20 09:00-12:15 € 110 € 100

Uczestnicy mogą zostać rozdzieleni do 
grup językowych już istniejących (junio-
rzy do 16 lat tylko w miesiącach lipiec 

i sierpien) lub stworzyć grupę zamknietą. 

Liczba osób w grupie zamkniętej musi 
wynosić przynajmniej 10 osób. 

Intensywny 30 – niemiecki 30 09:00-12:15
13:00-14:30 € 150 € 135

Intensywny 15 – angielski 15 09:45-12:15 € 100 € 95

Intensywny  30 – angielski 30 09:45-12:15
13:00-15:30 € 150 € 140

Kombinacja niemiecki i angielski 20 + 15 09:00-12:15 (N)
13:00-15:30 (A) € 195 € 185

kwaterunek
oplata wpisowar: 35 € od uczestnika; wprowadzka w niedzielę, wyprowadzka w sobotę.

wyzywienie
Posiłki w Heidelbergu. Podczas wycieczek wyzywienie we własnym zakresie. 

Transfer
Minimalna liczba 5; dalsze oferty na życzenie.

Programm kulturalny
Minimalny liczba uczestników 10; dalsze oferty na życzenie.
• Seminaria japonsko-chinskiego zentrum F+U: bezplatne
• Wycieczki do winnic w Heidelbergu: € 5
• orientacyjna przechadzka w Heidelberg po starowce: €5. 
• Wedrowki: na swieta gore, droge folozofow, zamek, kolumne Bismarka, Thingstätte, klasztoru  

Neuburg, las Odenwald i inne: € 5
• Party na przywitanie w zabytkowej piwnicy F+U na starowce:: € 10.  
• Grylowanie nad Nekarem: € 10.
• Wizyta w museum (niemieckie muzeum aptekarzy, Kurpfälzisches Museum, muzeum uniwersytetu  

w Heidelbergu,  Friedrich-Ebert-Muzeum): € 5 / za wizyta
• Wycieczki do niemieckich „ulic“ winniczych do niedalekiej: Pfalz: € 25
• Przejazdzka po Nekarze: € 10;  do miasta czterech -zamkow-Neckarsteinach: € 30 lub do pieknego 

Hirschhorn: € 40
• Wycieczki całodzienne do Frankfurtu: € 30, Straßburg: € 45, Europa-Park Rust: € 55, Schwarzwald: 

€ 30, Rüdesheim: € 45, Luxemburg: €49, Nürnberg: € 30; Mercedes Benz Museum Stuttgart: € 25, 
Speyer: € 20, Luisenpark: € 15

Oferty dla instruktorów grup
• Bezpłatny kurs językowy  (niemiecki lub angielski).
• Bezpłatny pokój jednoosobowy w naszym akademiku, pokój jednoososbowy w jednym z naszych 

akademików (pokój za 10 uczestników) .

* napoje w normalnym wymiarze  sa u rodzin goszczących zawarte w cenie, w akademikach jeden 
 napój lub kawa albo herbata.

Typ kwaterunku
(pokój dwuosobowy)

Czynsz za tydzien Dzien extra

5-15 uczestników od 16 uczestników od 5 uczestników 

akademik € 85 € 80 € 25

Rodzina goszcząca € 175 € 170 € 35

Kosty za tydzien (niedziela-sobota); liczba minimalna wynosi 5. 

Rodzina goszcząca akademik Dzien extra

śniadanie € 30 € 50* € 5

obiad € 45 € 80* € 10

kolacja € 50 € 100* € 12

Strecke w jedną stronę tam i spowrotem

Frankfurt/Main lotnisko - Heidelberg do zakwaterunku € 60 € 105

Heidelberg dworzec kolejowy- Heidelberg do zakwaterunku € 20 € 40

Niemiecki jako język obcy (DAF) 6095 

Angielski 2191

Hiszpański 217 

Francuski 194

Japoński 145

Rosyjski 111

Włoski 96

Chinski 88

Pozostale języki* 83

TestDaF 929

TOEFL® 649

251 

TELC 123

TestAS 188

757

Państowo uznana Szkoła 
Zawodowa Języków Obcych

inne 
egzaminy* 



F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH 
Academy of Languages
Hauptstraße 1, D-69117 Heidelberg
Tel.: +49 6221 7050-4048
Fax +49 6221 23452
languages@fuu.de
www.fuu-heidelberg-languages.eu
www.fuu.de

Kursy językowe w Heidelbergu
Arabski, bułgarski, brazylijski, chiński, niemiecki, angielski, francuski, 
grecki, włoski, japoński, chorwacki, holenderski, polski, portugalski, 
rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, czeski, turecki, węgierski i 
inne
Międzynarodowe centrum egzaminacyjne 
TestDaF, TELC, TOEFL®, TOEIC®, LCCI, ECDL, OnDaF, TestAS i 
inne
Państowowo uznana Szkoła Zawodowa Języków Obcych
Korespondent języków obcych, Sekretarz Europejski, Korespondent 
Światowego Handlu, Tłumacz.
Podróże językowe na całym świecie
Anglia, Irlandia, Malta, USA, Kanada, Australia, Francja, Włochy,  
Hiszpania, Portugalia, Ameryka Środkowa i Południowa, Rosja,  
Japonia, Chiny i inne
Centrum Dokształcania Ekonomicznego
specjalista ekonom, handlowiec
Szkoły zawodowe
Wychowawca, wychowawca w domach opieki dla mlodziezy  i inne
academy24
dokształcanie obok zawodu
Heidelberskie Prywatne Centrum Szkoleniowe
Gimnazjum, Realschule, dwujęzyczna szkoła podstawowa,  
Berufskolleg
Międzynarodowa szkoła przygotowawcza
Przygotowanie do egzaminu stwierdzającego do matury
Międzynarodowa Akademia Zawodowa
Studia bakalarskie w systemie dualnym
Wyższa szkoła ekonomii, techniki i kultury
Studia bakalarskie i magisterskie
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Nasza szkoła językowa znajduje się w Darmstädter Hof 
Centrum, Hauptstraße 1, 3. piętro

www.fuu.dewww.fuu-languages.com


