
KURSY STACJONARNE

Centrum Języka Niemieckiego Republiki Austrii

PROGRAM KURSÓW
SEMESTR LETNI 2023

www.wroclaw.oei .org.pl

Kursy w instytucie
wszystkie poziomy A1–C2
Cena nie zawiera podręcznika.
Grupy do 8 osób.
Komfortowe, klimatyzowane sale.

2x2 lekcje lub 1x4 lekcje / tygodniowo

kursy standardowe

16:20 – 17:50 06.03 – 26.06

06.03 – 26.06

07.03 – 15.06

10.03 – 16.06

1680 60

60

52

52
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1380
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18:00 – 19:30

16:20 – 17:50

17:00 – 20:00

pon.+śr.

pon.+śr.

wt.+czw.

pt.

Dni tygodnia godziny cena jed. lekc. termin

Zajęcia indywidualne

Godziny i dni do ustalenia.

Atrakcyjne pakiety 10, 15, 30 jednostek lekcyjnych.

Dostosowane do wymagań i oczekiwań kursanta.



ÖSTERREICH INSTITUT

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

kontakt

Wielkanoc

Przerwa majowa

Boże Ciało

06.04 – 10.04.2023

01.05 – 07.05.2023

08.06.2023

Österreich Institut Polska Sp. z o.o.

ul .  Ofiar Oświęcimsk ich 19 ・50-069 Wrocław

tel .  508 875 701 oraz 690 261 722

wroclaw@oei.org.pl  ・www.f acebook.com/oei .wroc

www.wroclaw.oei .org.pl  ・www.instag ram.com/oei_wroclaw

Materiały do kursu wliczonę w cenę.
Prowadzony przez egzaminatora ÖSD.

kurs przygotowujący do egzaminu Ösd

Nie zwlekaj z zapisem

tel. 508 875 701 albo 690 261 722

W razie pytań skontaktuj się z wrocławskim biurem kursów.

Chętnie pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego kursu.

sobota 9:30 – 12:30

dowolny

03.06 – 17.06
11.03 – 18.03480 12

wycena indywidualna

4–6 osób

1 osoba

ILOŚĆ OSÓB DZIEŃ tygodnia,

GODZINY cena jed. lekc. termin

– 25 marca 2023
– 24 czerwca 2023
Skontaktuj się z biurem kursów

i poznaj więcej szczegółów!

egzaminy Ösd

Österreich Institut został powołany przez Rząd Republiki Austrii        
w celu wspierania nauki języka niemieckiego za granicą. Co roku 
uczestniczy w kursach organizowanych przez Instytuty ponad II 000 
osób w naszych 10 Instytutach. 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 indywi-
dualne.

Każdy kurs zawiera
 Przeprowadzenie wstępnych testów poziomujących,
 Wprowadzenie fachowej terminologii do materiału dydaktycznego
 Regularne raportowanie postępów w nauce
 Ewaluację planu nauczania za pomocą ankiet wypełnianych przez 

uczestników
 Utrzymywanie międzynarodowych standardów – międzynarodowe 

testy końcowe ÖSD lub EBC*L.


