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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

 

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЕЗИКОВОТО НИВО ПРЕДИ СТАРТИРАНЕТО НА КУРСА? 

Всеки желаещ може да избере как да направи безплатно и самостоятелно 

входящ тест за определяне на езиковото ниво. Използвайки бутон „Запиши 

час за тест на място“ в учебен център на АДВАНС, всеки желаещ може да 

насрочи ден и час за тест по английски език и консултация с наш преподавател 

на удобна локация в един от нашите шест учебни центъра. Чрез бутон 

„Направи тест online”, всеки желаещ може да направи онлайн тест по 

английски и/или немски език в реално време и след изпращане на формуляра, 

преподавател на АДВАНС ще се свърже с Вас за провеждане на консултация с 

цел определяне нивото на езика. 

В КАКВА ФОРМА СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО? 

Занятията се провеждат в присъствена форма и онлайн среда.  

*Занятията в присъствена форма се провеждат в учебен център АДВАНС 

Лозенец с адрес бул. Арсеналски № 5. 

КАК ЩЕ ПОЛУЧИМ УЧЕБНИТЕ СИ МАТЕРИАЛИ? 

Учебните пособия за присъственото обучение ще получите на първото занятие 

от Вашия преподавател. 

Учебните пособия за онлайн обучението ще получите по куриер преди 

началото на курса на посочения от Вас адрес за кореспонденция, попълнен 

във Формуляра за записване.  

*Стойността за куриерската услуга се поема от получателя. 

С КАКВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ СА УРОЦИТЕ? 

Занятията в интензивно присъствено обучение ще бъдат по 4 учебни часа.  

Занятията в интензивно онлайн обучение ще бъдат по 3 учебни часа.  

Занятията в присъствен курс IELTS ще бъдат по 5 учебни часа.  

*Един учебен час е 40 минути. 

КАК ДА НАВАКСАМ ПРОПУСНАТОТО ЗА СЛЕДВАЩОТО ЗАНЯТИЕ, АКО 

ОТСЪСТВАМ? 

След стартиране на курса на обучение, получавате линк към информационна 

платформа, в която преподавателят попълва кратка информация за взетия 

материал и поставената домашна работа. 
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ПРИ ЗАВЪРШЕН КУРС ПОЛУЧАВА ЛИ СЕ СЕРТИФИКАТ ЗА НИВО? 

Да. При успешно завършен курс на обучение по английски и/или немски език, 

курсистът получава сертификат с определено ниво на владеене на езика, 

съгласно Общоевропейската езикова рамка.  

КАКВИ ВИДОВЕ ОТСТЪПКИ ИМА? 

"Курсист на АДВАНС" - 5% за настоящ курсист или курсист, който не е 

прекъсвал обучението си в АДВАНС (интензивно или годишно) за повече от 1 

календарна година 

"Пълна такса" - 5% при записване до 30 септември 

"АДВАНС и семейство" - 5% при записване на втори и следващ член от едно 

семейство за еднакви периоди  

"АДВАНС и приятели" - 5% при всеки доведен и записан НОВ клиент 

"АДВАНС и студенти" - 30% за студенти 

"АДВАНС и родители" - 30% за родители  

*Максималното намаление на таксата, формирано чрез натрупване на 

различни видове отстъпки, е 30%. 

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КУРСА ЗА ОБУЧЕНИЕ? 

Заплащането се извършва по банков път, след получаване на фактура от 

АДВАНС по имейл, в срок посочен в индивидуалната оферта, според избрания 

от Вас план на плащане. 


