
2008

 Standard, Intenzív

 16 éves kortól

Seattle az USA északnyugati régiójának (Pacific 
Northwest) legnagyobb városa Washington 
államban, 170 km-re délre a kanadai határtól, a 
Csendes-óceán partján. A várost az 1850-es 
években alapították, nevét a környék legendás 
indián vezéréről, Seattle törzsfőnökről (Noah 
Sealth) kapta.
Lakosainak száma 600.000, míg az agglomerá-
ciójában mintegy 3,8 millió ember él. 
Seattle a régió gazdasági és kulturális központja.

 Jelenlegi, hivatalos beceneve, a „The Emerald 
City” („A Smaragdváros”),  mely a korábbi, nem 
hivatalos „Jet city” („Repülőgépváros”) – mely az 
itteni székelyű Boeing repülőgépgyár miatt ragadt 
rá – becenevet váltotta fel.  Seattle volt a Boeing 
repülőgépgyár korábbi (1996-2001 közti) 
székhelye. A Microsoft, az Amazon és a 
Sturbucks kávézó lánc központja is itt találhatók.

Partnerünk Seattle-ben két nyelviskolát működtet: 
egyet az egyetemi negyedben, egyet a közelben 
található elővárosban, Des Moinesben.

SEATTLE - CITY CENTER
A nyelviskola  a University of Washington 
közvetlen közelében, egy élénk, oktatás központú 
negyedben helyezkedik el, ahol mozik, boltok, 
bárok és éttermek működnek, és a Seattle 
központja is könnyen elérhető.

DES MOINES - 
HIGHLINE COMMUNITY COLLEGE
A főiskola kampusza Seattle-től délre húsz 
percre található idilli környezetben. 
Diákjaink használhatják a főiskola létesítményeit: 
könyvtárát, fitnesz központját, éttermét, kollégi-
umát. Sok nyelviskolai diák a Higline Community 
College-ban tanul tovább, amelyhez a nyelviskola 
továbbtanulásra előkészítő kurzust is indít. 
E program során már főiskolai kredit pontok is 
szerezhetők.

Seattle az USA északnyugati régiójának legnagyobb városa 
Washington államban, 170 km-re délre a kanadai határtól, a 
Csendes-óceán partján. A régió gazdasági és kulturális központja.
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Kurzusok/heti óraszám: 
(45 perces órák) 
A kurzus: 20 óra ált. angol 
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 előkészítő, 
szókincs, írás, beszéd, kiejtés, 
helyi kultúra, napi politika stb. 
(helyszíntől függően)
D kurzus: 20 óra TOEFL iBT 
vizsgafelkészítő angol + 
15 óra irányított felkészülés
Csoportlétszám: 
maximum 15, átlag 12 fő
Nyelvi szintek: 7 szinten 
oktatnak. Teljesen kezdőt nem 
fogadnak.
Kezdési időpontok: 
általában minden hétfőn. 
Szállás szombattól szombatig  
Szállás: családoknál, egy- 
vagy kétágyas szobában, 
félpanzióval. 
- vagy kollégiumban egy- vagy 
kétágyas szobában, reggelivel 
(Csak Highline)
Többféle apartmanban, 
önellátással is megoldható. 
Kérd a részleteket!
További kurzusok:
-20 vagy 32 hetes 
nyelviskolai tanév
- GMAT, GRE vizsgák 

BOSTON LASELL 
COLLEGE CAMPUS

A Boston zöldövezetében 
található Lasell College ad 
otthont a Study Group 
bostoni nyelviskolájának. A 
College campuse  viktoriánus 
stílusú házak közé épült, 
épületei ötvözik a 
hagyományos és a modern 
építészeti stílust. 
A Lasell College könyvtára, 
sportlétesítményei nyitva áll-
nak a nyelviskola diákjai szá-
mára is. A belváros metróval 
félórás utazásra van.

LOS ANGELES, SEATTLE, 
DENVER  DEVRY 
UNIVERSITY

Mindhárom városban a 
nyelv-iskola a DeVry 
Uversity cam-pusén kapott 
helyet.
A los angelesi iskola West 
Hills zöldövezetében a San 
Fer-nando völgyben 
található, közel Hollywood 
csillogásá-hoz.
Seattle-ben a belvárostól 40 
kilométerre folyik az oktatás 
az egyetem vadonatúj 
épületei-ben, Puget Sound 
városának közelében.
A denveri iskola Denver és 
Builder városainak közelében 
a lenyűgöző látványt nyújtó 
Rocky Mountains lábainál ta-
lálható.
Mind a három iskolában 
lehe-tőség van bekapcsolódni 
a DeVry University magas 
szín-vonalú üzleti és műszaki 
felső-oktatásába. A diákok 
használ-hatják az egyetem 
összes lé-tesítményét.


