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Курс по италиански език в училище Romit – РИМ 

 

I. За училището 

 

 

Училище Romit е специализирано училище за изучаване на италиански език за 
чужденци, както и за запознаване с италианската култура и начин на живот. 
Намира се в централната част на Рим и е създадено през 2013 г. от четирима млади, 
опитни и мотивирани преподаватели по италиански език, които са превърнали 
своята професия в страст.  

 

 

Училище Romit предлага целогодишно курсове по италиански език, часове по 
италианска култура и изкуство, подготовка за изпити.  
Групите са малки – до 8 курсисти, тъй като именно курсистите са основните 
“герои” в процеса на изучаване на чужд език. По този начин преподавателите могат 
да проследяват отблизо напредъка на всеки един курсист и да му дават персонални 
съвети. 
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II. Обучение в Romit 

 

 

 

 

1 учебен час е 60 минути. 
 

1-седмичен курс по италиански език –– 20 уч.ч. седмично 

Ако искате пълно потапяне в езика, този курс е идеален за вас. Учите италиански 4 
часа на ден от понеделник до петък, сутрин /или следобяд./ - 9.30-14.00 или от 
13.00-17.30 ч. 
 

Пакетът включва: 
- Курс по италиански език с хорариум 20 уч. часа на седмица /от понеделник 

до петък сутрин или следобяд/ 
- учебни материали; 
- регистрационна такса 

- входящ и финален тест 

- ползване на WiFi в училището 

- ползване на библиотека 

- достъп до някои културни мероприятия 

 

Цена за 1 седмицa – 190 евро 

 

Училище Romeit предлага и други езикови курсове – с различен хорариум, с 
разговорна насоченост, подготвителни курсове за сертификатни изпити, курсове за 
италианската история и кутлтура, както и индивидуални уроци. 
 

III. Настаняване 

 

Училище Romit ви предлага настаняване в италиански семейства, в споделени и в 
самостоятелни апартаменти. Апартаментите са в централната част на Рим или в тих 
и спокоен комуникативен римски квартал.  
 

Вариант 1. Настаняване в италианско семейство 

Италианските семейства, приемащи курсисти, са грижливо подбрани, с цел 
гарантиране на удобството на курсистите, контакта с интелигентни и приветливи 
хора. 



 

 

Цена: 
- настаняване в двойна стая със закуска /7 нощувки/ – 203 евро 

- настаняване в двойна стая със закуска и вечеря /7 нощувки/ – 301 евро 

 

 

Вариант 2: Настаняване в общ апартамент с други курсисти: 
Училище Romit предлага настаняване в споделени апараменти с други курсисти. 
Стандартно апартаментите се състоят от няколко единични или двойни стаи, общо 
помещение с телевизор, кухня и санитарен възел. Апартаментите са удобно 
разположени в централната част на Рим или в тихи комуникативни квартали, и 
предоставят възможност за самостоятелност, контакти с други курсисти, 
изучаващи италиански език, и лесен достъп до туристическите забележителности в 
града. 
 

Цена: 
- настаняване в двойна стая /7 нощувки/ –175 евро 

- настаняване в самостоятелна стая /7 нощувки/ – 238 евро 

 

 

Пакетната цена получавате, като сумирате цената на курса с избраното от Вас 
настаняване. 
 

IV. Пътуване, застраховка 

 

В цените не е включен транспорт до Рим, както и медицинска застраховка. 
 

V. Записванe и плащане 

 

Записванията са индивидуални, т.е. вие можете да избирате начална дата.  
В цената не са включени самолетните билети и медицинската застраховка.  
 

Минимум 3 седмици по-рано се попълва регистрационен формуляр, подписва се 
договор с езикова школа “Акцент” и се внася депозит от 300 лева. След 
потвърждение от училището, се превежда цялата такса за курса по сметката на 
училището в Рим,  а депозитът се възстановява по сметката на клиента. 
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