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építésében. Diákjaink  a tanórák után 
használhatják a nyelviskola multimédiás 
számítógépeit további gyakorlásra vagy 
internetezésre, de az IIT campusén található 
könyvtár, sportpályák, étterem, pub, kávézó is a 
rendelkezésükre állnak.  A kampusz területén lévõ 
kollégiumban is lehet lakni.

A Michigan tó partján fekvõ Chicago egyike Amerika turisták 
által leggyakrabban látogatott városainak. Élvonalbeli építé-
szete, sport és zenei élete látogatók millióit vonzza évrõl évre. 
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Kurzusok/heti óraszám: 
(45 perces órák) 
A kurzus: 20 óra ált. angol 
nyelvtanfolyam 

B kurzus: 20 óra ált. angol 
+ 7 óra önálló tanulás

C kurzus: 28 óra ált. angol 
(20 óra ált. angol + 8 óra 
szabadon választott) + 7 óra 
önálló tanulás
Szabadon választott órák: 
üzleti nyelv, IELTS 
nyelvvizsga elõkészítõ, 
szókincs, írás, beszéd, 
kiejtés, helyi kultúra, napi 
politika stb. (helyszíntõl 
függõen)

D kurzus: 20 óra TOEFL 
iBT vizsgafelkészítõ angol 
+ 15 óra irányított 
felkészülés

Csoportlétszám: 
maximum 15, átlag 12 fõ

Nyelvi szintek: 7 szinten 
oktatnak. Teljesen kezdõt 
nem fogadnak.

Kezdési idõpontok: 
általában minden hétfõn. 
Szállás szombattól 
szombatig biztosított. 

Szállás: családoknál, egy- 
vagy kétágyas szobában, 
reggelivel vagy 
félpanzióval. 
- vagy kollégiumban, 
egyágyas szobában, 
önellátással (18 éves kortól, 
City Center iskola)
- vagy kollégiumban egy- 
vagy kétágyas szobában, 
félpanzióval (18 éves 
kortól, IIT iskola) 

További kurzusok:
-20 vagy 32 hetes 
nyelviskolai tanév
-GMAT, GRE 
vizsgaelõkészítõk
-Nyelvtanfolyam + 
szakmai gyakorlat

 Standard, Intenzív
 
 16 éves kortól

A Michigan tó partján fekvõ Chicago egyike 
Amerika turisták által leggyakrabban látogatott 
városainak. Élvonalbeli építészete, víz menti 
fekvése,  élénk sport élete és zenés klubjai, ahol 
jazzt és bluest játszanak, látogatók millióit vonzza 
évrõl évre.
Partnerünknek két nyelviskolája van Chigagoban, 
az egyik a belvárosban, a másik az Illinois 
Institute of Technology kampuszán.

CHICAGO - CITY CENTER
A nyelviskola a Loop negyedben, Chicago 
legnépszerûbb: üzleti, kereskedelmi, színházi 
negyedében található. Innen néhány perc alatt el 
lehet sétálni  a Michigan-tó partján lévõ 
parkokba.
CHICAGO – ILLINOIS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY (IIT)
A nyelviskola a belvárostól vonattal mindössze tíz 
percre, Bronzeville-ben, az Illinois Institute of 
Technology kampuszán kapott helyet. Ennek a 
híres egyetemnek a tudósai fontos szerepet 
játszottak az ûrkutatásban és a felhõkarcolók 
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