
Katedra Nyelviskola Szeged 

 
6720 Szeged, Victor Hugo u. 6 

 

Az 1992 óta működő Katedra Szeged Nyelviskola (ILS Nyelviskola Szeged Kft.) Szeged egyik 
legsikeresebb nyelviskolája, nyelvoktatással, nyelvvizsgáztatással, fordítással és 
tolmácsolással foglalkozunk. 

Oktatott nyelvek: Angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, svéd, magyar mint idegen 
nyelv és igény esetén egyéb nyelvek oktatását vállaljuk. 

Akkreditációk:  

- ISO 9001:2009 tanúsított minőségirányítási rendszer 
- akkreditált felnőttképző intézmény,  
- angol és német program-akkredtiációk 

Nyelvvizsgák: 

ITK Origó 
TELC 
Euro 
Euro Pro 

Pannon 
City and Guilds 
ITK Junior 
Goethe 

 

Célcsoport: Felnőtt, gyermek és online tanfolyamaink elérhetőek a lakossági és 
intézményi/vállalati megrendelők számára egyaránt.  

Gyermek nyelvoktatás: 

Katedra Kids and Teens© programunk a gyermekeknek biztosít komplex és minőségi 
idegennyelvtanulási programot 3-15 éves korig. 

Oktatási forma: Csoportosan és egyénileg 



Szintfelmérési módszerünk és rugalmas tanfolyami időbeosztásunk segítségével mindig 
megtaláljuk a hallgatók számára azt a tanulási lehetőséget, ahol a tempójuknak, tanulási 
stílusuknak és célkitűzésüknek megfelelően tudnak haladni. Egyéni vagy 2-3 fős Privát 
Katedra tanfolyamainkon a speciális igényekre is megoldást találunk.  

Oktatók, módszerek: Magasan képzett tanáraink a legkorszerűbb tananyagokból, 
kommunikáció orientált módszerekkel oktatnak. Hallgatóink nálunk is letehetnek 
akkreditált illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsgákat, amelyekkel az EU bármely 
országában is bizonyítani tudják nyelvtudásukat. 

Online nyelvoktatás: E-Katedra interaktív online tanfolyamokat is kínálunk, amelyek 
kiegészítik, vagy helyettesítik a személyes tanulási formát.  

Vállalati képzések: Vállalati és intézményi megbízóink számára komplex nyelvi csomagot 
biztosítunk az általános képzésektől a speciális üzleti nyelvi, készségfejlesztő kommunikációs 
tréningeken keresztül egészen a szakfordítási és tolmácsolási szolgáltatásokig. 
Képzéseinkhez a különböző pályázati támogatási formák igénybe vehetőek. 

Katedra Nyelviskola Hálózat: 2006 nyarán csatlakoztunk az országos Katedra Nyelviskola 
Hálózathoz. A Katedra Nyelviskola Hálózat elsődleges célja, hogy a nyelveket tanulni vágyók 
egységes, szakmai szempontból egyedülállóan magas színvonalú szolgáltatást kaphasson 
elérhető áron, függetlenül attól, hogy az ország mely pontján iratkoznak be egy 
nyelvtanfolyamra. 

Katedra Travel: külföldi nyelvtanfolyamok  

Elért eredmények: 

 - Superbrands 2008, 2009, 2010 
 - Pitman nemzetközi díjak:   2003: Kelet-Európa legambiciózusabb vizsgahelye;  
  2004: Magyarország legjobb vizsgahelye 
 - Katedra Top Ten 2009, 2010 

 

Szakszervezetünk megállapodást kötött a szegedi Katedra Nyelviskolával, hogy a szakszervezeti tagok 
és azok családtagjai részére 30 %-os kedvezmény a lakossági csoportos (felnőtt és gyerek) 
nyelvtanfolyamok mindenkori listaárából. 

Kérjük a tanfolyamra való jelentkezéskor a szakszervezeti igazolványt, vagy a kiállított igazolást 
mutassátok be! 

 

Információ: 
Victor Hugo u. 6. I. emelet 

Nyitva: Hétfő - Csütörtök: 08.00 - 18.00  
Péntek: 08.00 - 16.00 

Tel./Fax: (06 62) 420 595; Mobil: 06 30 52 99 875 
E-mail: szeged@katedra.hu 

Weboldal: http://www.szeged.katedra.hu/index.php  


