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Boston az Egyesült államok egyik legrégebbi , 
ugyanakkor legfiatalosabb városa. Híres oktatási 
központ, több mint 35 főiskola és egyetem 
működik itt, melyek közül a leghíresebb a 
Harvard University. A város közlekedési, 
pénzügyi, egészségügyi és technológiai központ.

Franklinben, Bostontól 45 percre, a Dean College 
campusén találjuk a nyelviskolát.
Az Aspect diákjai használhatják a college 
könyvtárát, sportlétesítményeit, kollégiumát, 
éttermét . 
BOSTON - BELVÁROS
Az iskola a Haymarket közelében, az életteli 
belvárosban található. Két számítógépterem, 
társalgó ingyenes internet hozzáféréssel és 
könyvtár várja a diákokat.

Partnerünk háromt bostoni  iskolája közül választ-
hatnak diákjaink.

BOSTON - DEAN COLLEGE CAMPUS

BOSTON – HARVARD SQUARE
A Harvard az USA legrégebbi és a világ egyik 
legelőkelőbb egyeteme. Az iskola a Harvard 
campus mellett, a Cambridge városrészben 
található. Modern felszereltséggel, 
számítógépközponttal, ingyenes internet 
hozzáféréssel és tágas tantermekkel rendelkezik.

Boston az Egyesült államok egyik legrégebbi , ugyanakkor 
legfiatalosabb városa. Híres oktatási központ, több mint 
harmincöt főiskola és egyetem működik itt.

USA B G BEN
A L A P Í T V A 1 9 9 1

nyelv
Angol

BIG BEN  Budapest 1085, Csepreghy u. 4.  Tel.: (06-1) 318-5732  Fax: (06-1) 266-1754  E-mail: info@bigben.hu

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

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 
biztosított. 
Szállás: családoknál, egy- 
vagy 2/3 ágyas szobában, 
reggelivel vagy félpanzióval. 
A legtöbb helyen kollégium-
ban, ellátással is megoldható. 
Kérjük, érdeklődj a 
részletekről! 
További kurzusok:
-20 vagy 32 hetes 
nyelviskolai tanév
-SAT, GMAT, GRE vizsgák

Szabadon választott órák: 
üzleti nyelv, IELTS 
nyelvvizsga előkészítő, 
szókincs, írás, beszéd, kiejtés, 
helyi kultúra, napi politika stb. 
(helyszíntől függően)


