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Vydělej si sám na kurz němčiny v Německu
Pracuj, žij a uč se němčinu v Ludwigshafenu
Získej jazykový certifikát pro studium na německých
vysokých školách
Získej mezinárodně uznávané jazykové certifikáty

GermanStudyCenter

Jak se přihlásit ?

Studuj
Máte možnost si vybrat

Jsi student? Chceš se naučit německy

mezi ranními a večerními

v Německu? Chceš se učit od profesionálů

kurzy tak, aby se jazykový

a přitom pracovat? Jsi manažer a potřebuješ ke

kurz dal bezproblémově

svému povolání lepší němčinu? Nabízíme také

skloubit s prací.

speciální jazykové kurzy pro manažery.

www.germanstudycenter.de
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a obraťte
se na nás!
info@germanstudycenter.de

GERMAN STUDY CENTER je německá jazyková
škola zaměřena na studenty, kteří se chtějí naučit

Žij

německý jazyk a přitom pracovat v Německu. Chceme
dát mladým lidem zkušenosti, práci,

Přihlásit se můžete na

jazykovou

GERMAN STUDY CENTER

Pro studenty jsou

vybavenost a připravit je na jejich budoucí kariéru.

připraveny byty

Studenti si vydělají peníze, které použijí na zaplacení

s kuchyní, toaletou

kurzu němčiny, nájemného a životních nákladů v

a koupelnou. V rámci

Německu. Je jen na nich, kolik času budou chtít práci

pobytu je připravena

věnovat.

také návštěva

Váš tým

zámku Heidelberg
Pro koho jsou kurzy určeny

a další zábava.

Kurzy němčiny jsou určen pro všechny, kteří se chtějí
učit německy. Nezáleží na tom, jaké jsou Vaše

Pracuj

znalosti, protože GERMAN STUDY CENTER má
skupiny pro každou úroveň. Nejvyšší úroveň je

Studenti mohou pracovat a

ukončena jazykovou zkouškou, která je základním

studovat souběžně, je jen

předpokladem

na nich, kolik času budou

pro přijetí na německé vysoké školy a

univerzity. GERMAN STUDY CENTER je určeno pro
všechny, kteří mají rádi němčinu.

chtít práci věnovat.
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