MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA
SZÉKELYUDVARHELYI KÉPZÉSI KÖZPONT
KRITÉRIUMKÖVETELMÉNYI DÍJAK BEFIZETÉSI HATÁRIDŐI 2015 - 2016
1). A Bsc oklevél megszerzésének több kritéiumkövetelménye is van. Ezek a következők:
a. Szakmai középfokú (B2) angol nyelvvizsga és általános felsőfokú (C1) nyelvvizsga a Turizmus-vendéglátás szakosoknak - határidő: III. év végéig
b. Általános felsőfokú (C1) nyelvvizsga vagy szakmai középfokú (B2) angol nyelvvizsga a Kereskedelem-marketing szakosoknak - határidő: III. év végéig
c. Általános román nyelvű szigorlat a Kereskedelem-marketing szakosoknak- határidő: III. félév végéig és a Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrárménök szakosoknak - határidő: II. év végéig
d. Angol VIII. szintű szigorlat a Kereskedelem-marketing és a Turizmus-vendéglátás szakosoknak- határidő: IV. félév végéig
e. A Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakosoknak angolból II. szint javasolt, melyet I. félév végéig kell teljesíteni, románból pedig egy szigorlatot IV. félév végéig.
2). Amennyiben egy hallgató a Főiskolára való beirtakozáskor rendelkezik a fenti oklevelekkel, ezeket a Főiskola elfogadja, és így nem kell az illető felkészítőkre járni.
3). A Főiskola a beiratkozáskor ingyenes szintfelmérőt szervez a hallgatóknak az angol illetve a román nyelvtudásuk felmérése érdekében.
4). Amennyiben egy főiskolás hallgató a fenti kritériumkövetelményeket a Főiskolán szerzi meg, az összes felkészítő árából 30% kedvezménybe részesül, amennyiben a tanfolyam díjat szintkezdéskor egy összegben fizeti be!
6). Azon főiskolai hallgatók, akik a MÜTF Nyelviskola által szervezett tanfolyamokon tanulnak idegen nyelvet, amennyiben egy adott nyelvképzés esetében részt
vesznek a meghirdetett órák minimum 80%-án, ugyanakkor a félév végi szintfelmérőn 80% fölött teljesítenek, azok a következő félévre az illető nyelv esetében a
minden főiskolai hallgatónak megajánlott 30%-os kedvezményes tanfolyami díjnak csak felét kell fizetniük (kiváló nyelvi eredményt elért hallgatók kategória)
Díjbefizetési határidők

Tanfolyam típusa

Óra/szint

Lej/óra

Lej/szint

Általános angol/német/román/francia (A1,
A2, B1, B2, C1, C2 szintek)

30 óra

10 lej/óra

300 lej/szint

Üzleti angol (LCCI szaknyelvvizsgára
felkészítő)

40 óra

10 lej/óra

400 lej/szint

Fizetési feltételek
I. részlet 150 lej
(szintkezdéskor)
II. részlet 150 lej
(20. óráig)
I. részlet 200 lej
(szintkezdéskor)
II. részlet 200 lej
(20. óráig)

Kedvezmények egy összegben való
fizetés esetén
210 lej
(30% kedvezmény,
szintkezdéskor történő befizetés esetén)

280 lej
(30% kedvezmény, szintkezdéskor történő befizetés
esetén)

MEGJEGYZÉSEK
Díjbefizetések
A kedvezmény csakis abban az esetben érvényes, ha a tanfolyam befizetése az új szintkezdést követő egy héten belül megtörténik.
Amennyiben a hallgató két részletben fizeti be a tanfolyamot, nem kap kedvezményt, így kétszer 150 lejt kell befizetnie; az I. részletet az új szint megkezdésekor, a másodikat a 20. óráig.
Évismétlés és tárgyújrafelvételi díjak.
1. Szakmai angol esetében a nyelvvizsga díját a nyelvvizsga központ állapítja meg. Az ECL 2014-re 85 EUR, az LCCI 100 EUR.
2. Román nyelvképzés esetében a pótszigorlat díja 25 RON.
3. Az I. félévben az angol nyevtanulás költségeit a főiskola biztosítja mindazon alapképzésen lévő hallgatóknak, akik a szinfelmérőn V. szint alá kerültek.
Késedelmi díjak
4. A díjak határidőre történő benemfizetése esetén a késedelmi díj a fizetési határidőt követő 10 munkanapon belül 25 RON, 10 munkanapon túl pedig 50 RON.
5. Amennyiben az esedékes díjrészlet a befizetési határidőtől számított 30 napon belül nem fizetődik ki, a hallgató nem járhat többet az illető képzésre.

