A TANÉV RENDJE/SZEMESZTEREK
Minden szemeszter 15 hetes. Új hallgatók a 10. Hét
kezdete előtt bármikor csatlakozhatnak.

Alap Kurzusok
Teljes idős (full-time) Akadémiai Angol Program F1
vízumot igénylő hallgatóknak.

Négy alap kurzus (Core
Classes):

➢ Őszi Félév 2017
2017. Szeptember 6. – December 14.
Regisztráció határideje: 2017. November 12.

➢ Tavaszi Félév 2018

Olvasás, Írás, Beszédértés
& Beszédkészség, és
Nyelvtan
18 óra/hét

Tandíj:
$4,500/1.143.990
HUF

15 Hét = 270 Óra

2018. Január 8. – Április 26.
Regisztráció határideje: 2017. Március 26.

Teszt Felkészítés

➢ Nyári Félév 2017
2018. Május 14. – Augusztus 23.
Regisztráció határideje: 2018. Július 23.

ESL PROGRAM Ajánlatok
Rövidebb kurzus lehetőségek
Részidős (part-time) Angol Kurzusok (F1 vízumot nem
igénylők számára).

Alap Kurzusok vagy Fakultatív Kurzusok
Választható kurzusok:
Olvasás, Írás, Beszédértés &
Beszédkészség, Nyelvtan,
vagy Választható (kivéve
TOEFL/IELTS)

4.5 óra/hét

Tandíj Kurzusonként:
5 Hét = $480
10 Hét = $905
15 Hét = $1,330

Csak TOEFL vagy IELTS
Tartalmazza:
Tankönyvek, tananyagok

9 óra/hét

Tandíj:
5 Hét = $1,150
10 Hét = $2,150
15 Hét = $3,150

Teljes idős (full-time) Teszt Felkészítő Program F1
vízumot igénylő hallgatóknak.

TOEFL Teszt Felkészítés
+
Bármely kettő Alap Kurzus
vagy Fakultatív Kurzusok
(Elective Classes)

Tandíj:
$4,800/1.220.352 HUF

IELTS Test Prep
+
Bármely kettő Alap Kurzus
vagy Fakultatív Kurzusok
(Elective Classes)

Tandíj:
$4,650

18 óra/hét
15 Hét = 270 óra

Egyetemre Intenzív Felkészítés
Teljes idős (full-time) intenzív Angol Program F1
vízumon lévő hallgatóknak, akik az Egyesült
Államokban szeretnének továbbtanulni.
Öt Kurzus:
Olvasás, Írás, Beszédértés &
Beszédkészség, és Nyelvtan
+
Bármely teszt felkészítő kurzus vagy
Fakultatív Kurus
+
Szemináriumok &
Egyetemi felvételi tanácsadás

22.5 óra/hét
15 Hét = 337 óra
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2400 Pearl Street Austin, Texas 78705 | (512) 472-6996 | study@hoft.edu

Tuition:
$8,950

A jelentkezés lépései
1) Válaszd ki a programot és tanulmányaid kezdetének
dátumát.
2) Küldd el a jelentkezési lapot és fizesd be a $100
jelentkezési díjat online a www.hoft.edu/esl
weboldalon keresztül.
3) E-mailben küldd el részünkre a szükséges (alább
részletezve) dokumentumokat a következő e-mail
címre: english@hoft.edu.

I-20-hoz szükséges dokumentumok
Azoknak a hallgatóknak akik F1 vízumra jelentkeznek.
 Kitöltött jelentkezési lap
 $100 Regisztrációs díj megfizetése (nem
visszatéríthető)
 Útlevél másolata: A személyazonosításra alkalmas
fényképet tartalmazó oldal másolata (minden vízumot
igénylő hozzátartozó útlevélmásolata szükséges).
 Motivációs levél: Egy rövid motivációs levél, melyben
a jelentkező kifejti miért szeretne az Egyesült
Államokban angolt tanulni.
 Banki igazolás anyagi fedezetről: Az igazolásnak
tartalmaznia kell a számlatulajdonos nevét, a dátumot
(kiállítás dátuma legyen 1 éven belül) és az egyenleget
($8,000 USD, illetve vízumot igénylő hozzátartozók
esetén +$2,000 minden hozzátartozóra). A a hallgató
személy nem egyezi meg a számlatulajdonossal, akkor
szponzor levél csatolása is szüksége.
 Szponzor levél: A levélnek tartalmaznia kell a
számlatulajdonos nevét, a jelentkező nevét, a
szponzor részéről egy nyilatkozatot miszerint vállalja a
jelentkező költségeit (tanulmányi, lakhatási, étkezési
költségek) és azt, hogy milyen kapcsolatban áll a
szponzor a jelentkezővel.

Szükséges dokumentumok vízumot
nem igénylők számára
Azon hallgatók részére, akiknek nincs szüksége F1 tanulói
vízum igénylésére.

 Kitöltött jelentkezési lap
 $100 Regisztrációs díj megfizetése (nem
visszatéríthető)

 Útlevél másolata: A személyazonosításra alkalmas
fényképet tartalmazó oldal másolata (minden
vízumot igénylő hozzátartozó útlevélmásolata
szükséges).
 Érvényes F1 vízum másolata, ha van.

Vízum transzfer követelmények
Azon hallgatók részére, akik rendelkeznek F1 tanulói
vízummal és érvényes I-20 dokumentummal és
tanulmányaikat a HOFT Intézetben szeretnék folytatni a
következő szemesztertől.
 Kitöltött jelentkezési lap
 $100 Regisztrációs díj megfizetése (nem
visszatéríthető)
 $250
Transzfer-Depozit
(nem visszatéríthető;
beleszámít a tandíjba)
 Útlevél másolata: A személyazonosításra alkalmas
fényképet tartalmazó oldal másolata (minden vízumot
igénylő hozzátartozó útlevélmásolata szükséges).
 Motivációs levél: Egy rövid motivációs levél, melyben
a jelentkező kifejti miért szeretne az Egyesült
Államokban angolt tanulni.
 Banki igazolás anyagi fedezetről: Az igazolásnak
tartalmaznia kell a számlatulajdonos nevét, a dátumot
(kiállítás dátuma legyen 1 éven belül) és az egyenleget
($8,000 USD, illetve vízumot igénylő hozzátartozók
esetén +$2,000 minden hozzátartozóra). A a hallgató
személy nem egyezi meg a számlatulajdonossal, akkor
szponzor levél csatolása is szüksége.
 Szponzor levél: A levélnek tartalmaznia kell a
számlatulajdonos nevét, a jelentkező nevét, a
szponzor részéről egy nyilatkozatot miszerint vállalja a
jelentkező költségeit (tanulmányi, lakhatási, étkezési
költségek) és azt, hogy milyen kapcsolatban áll a
szponzor a jelentkezővel.
 Transzfer-In Nyomtatvány, a HOFT intézet adja ki és
kitöltendő a hallgató jelenlegi intézménye által (keresd
a student advisort vagy DSO-t).

Bármi kérdés vagy észrevétel?
Vedd fel a kapcsolatot az ESL csapatával még ma!
Telefon: +1 (512) 472-6996
Email: study@hoft.edu
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