
 
Bemutatkozás 

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 
„Colloquia” Nyelvvizsgaközpont 

• A Partiumi Keresztény Egyetem keretein belül működő „Colloquia” Nyelvvizsgaközpont megfelelően képzett munkatársakkal, 
korszerű színvonalas oktatási segédanyagokkal szeretne minőségi idegen nyelvi szolgáltatásokat biztosítani egyetemünk diákjai, 
alkalmazottai valamint intézményen kívüli érdeklődők számára. A nyelvvizsgaközpont messzemenően figyelembe veszi az 
oktatásban folyamatosan változó igényeket, továbbá az EU elvárásait a végzett hallgatókkal szemben; felvállalja a minőség elvét 
mind működésében, mind a képzések menete és a nyelvvizsgák lebonyolítása tekintetében. 

 
Szervezet 

• Igazgató: Dr. Maior Enikő 
• Igazgatótanács: Dr. Maior Enikő, Gáll Laura, Sebestyén - Sárközi Anikó, Székedi Ildikó, Szűcs Judit 
• Referens: Gabriel Frida 

 
Szolgáltatások 

• a PKE hallgatóinak a „Colloquia” nyelvvizsgára (angol, német, francia) való felkészítése valamint vizsgáztatása; 
• a régió lakosainak a „Colloquia” nyelvvizsgára (angol, német, francia) való felkészítése és vizsgáztatása; 
• Cambridge nyelvvizsgákra való felkészítés, valamint vizsgák lebonyolítása; 
• általános nyelvtanfolyamok szervezése minden korcsoportnak; 
• szaknyelvi tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; 
• fordítás és tolmácsolás. 

 
Kapcsolat 

Partiumi Keresztény Egyetem 
„Colloquia” Nyelvvizsgaközpont 

Primăriei utca 27 szám, Nagyvárad 
Tel: 0752164932 

E-mail: pke.nyelvvizsga@gmail.com   
Web: www.partium.ro  

 
Nyelvtanfolyamok 

• A „Colloquia” Nyelvvizsgaközpont nyelvtanfolyamokat szervez minden korcsoportnak, minden nyelvi szinten (kezdő, középhaladó, 
haladó) angol, német, francia és román nyelvekből. 

• Egy modul lezárása után a „Colloquia” Nyelvvizsgaközpont kérésre a részvételt tanúsító igazolást állíthat ki. 
 

Beiratkozás nyelvtanfolyamra 
• A tanfolyamra való beiratkozáshoz kérjük töltse ki az itt letölthető űrlapot és küldje el a fenti e-mail címre. 
• Beiratkozási időszak: a hét minden napján a következő internetes címen: pke.nyelvvizsga@gmail.com, kurzusok a jelentkezők 

létszámától függően indulnak. 
 

Részvételi díj 
A tanfolyamok ára (angol, német, francia, román):  

• nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam: 20 óra / 200 RON / 10 résztvevő esetén;  
• általános nyelvi tanfolyam: 20óra / 200 RON / 10 résztvevő esetén, az óvodasoknak 10 óra / 75 RON/ 10 résztvevő esetén 
• Cambridge nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam (a kurzus ára tartalmazza a tankönyveket): 

 
Intenzív kurzus: 24 óra 340 lej 

Órák heti két alkalommal (egy és fél óra) 8 héten át. 
 FCE  
 CAE 
 CPE 
 BEC minden szint 

 
Standard kurzus:  36 óra 460 lej 

Órák heti két alkalommal (egy és fél óra) 12 héten át. 
 YLE minden szint (7 és 12 év közötti gyerekek számára) 
 -KET (13 évet betöltött fiatalok számára) 
 PET 
 FCE  
 CAE 
 CPE 
 BEC minden szint 

 
Standard plussz kurzus 60 óra 700 lej 

Órák heti két alkalommal (egy és fél óra) 20 héten át. 
 YLE  minden szint (7 és 12 év közötti gyerekek számára) 
 KET (13 évet betöltött fiatalok számára) 
 PET 
 FCE  
 CAE 
 CPE 
 BEC minden szint 

 
A részvételi díjat a kurzusra való beiratkozáskor kell befizetni a Colloquia Nyelvvizsgaközpont titkárságán. 
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