Nyelvi képzés az Óbudai Egyetemen
2018. februártól
A dokumentum tartalma az első közzétételt (2018. január 8. 13 óra) követően
módosulhat (bővülhet) az esetleges visszajelzések alapján, melyet a tájékoztató anyag
linkje mögött található „Utolsó módosítás dátuma” fog jelezni.

Általános információk

A 2017/18/2 félévtől az egyetem az alábbi típusú nyelvi és idegen nyelven oktatott szakmai
kurzusokat hirdeti meg hallgatói részére, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) és a
Tanulmányi Ügyrend vonatkozó szabályozásait is figyelembe véve, biztosítva a képzéseken
előírt követelmények teljesítését.

I.

Kritériumtárgyra felkészítő szaknyelvi kurzusok angol és német nyelven (minden
telephelyen), a B-C-D tantervek hallgatóinak (ld. e tájékoztató 3-4. oldal);

II.

Szaknyelvi kurzusok angol és német nyelven (minden telephelyen), az „E”
tantervek hallgatóinak (ld. e tájékoztató 5-6. oldal);

III.

Általános
nyelvi
kurzusok
angol,
német
és
orosz
nyelven,
kezdő/középhaladó/haladó szinten, telephelyenként és nyelvenként eltérőek
lehetnek az egyes félévekben meghirdetett kurzusok (ld. e tájékoztató 7. oldal);

IV.

A felsőoktatási szakképzéseken (FOKSZ) alapszintű idegen nyelvi ismeretek
angol és német nyelven, a képzések mintatantervi előírásainak megfelelően;

V.

Egyes képzéseken Szakmai idegen nyelv I. és Szakmai idegen nyelv II. kurzusok
angol és német nyelven, a képzések mintatantervi előírásainak megfelelően;

VI.

A fenti általános és szaknyelvi kurzusokon túl angol vagy német nyelven oktatott
szakmai tárgyakat (ún. kritériumtárgyakat) hirdetnek meg a karok.

Felmerülő kérdések

Amennyiben a tájékoztatóban leírtakkal kapcsolatban kérdése merül fel, illetve a
tárgyfelvételek kapcsán bármilyen problémája/kérdése lenne, akkor az(oka)t alábbi
elérhetőségeken jelezheti.

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ (TMPK)
1081 Budapest, Népszínház u. 8., II./218.

Ügyintéző: Hölvényi Orsolya
E-mail: holvenyi.orsolya@tmpk.uni-obuda.hu
Telefon: +36-1-666-5389

A TMPK kizárólag az általános nyelvi és a szaknyelvi kurzusokkal kapcsolatban illetékes! A
kritériumtárgyakkal kapcsolatban az adott tárgyat meghirdető illetékes intézetet kell keresni.

Tárgyfelvételi időszak a nyelvi tárgyak/kurzusok esetében

1. A 2017/18/2 félévben az általános nyelvi, a kritériumtárgyra felkészítő és a
szaknyelvi tárgyak felvételére minden szakon

2018. január 15-től
lesz lehetőség!
A tárgyakat a Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontban a Tárgytípusnál a "Mintatanterv tárgyai"
kiválasztása után a Mintatanterveknél az esetleg elérhető szabadon választó tárgyakat
tartalmazó tárgylistákban, vagy a Tárgytípusnál az "Egyéb szabadon választható tárgyak"
kiválasztása után lehet megtalálni a tárgykód vagy tárgynév megadásával.
Ehhez a kereséshez a Neptun honlapon közzétettük az összes nyelvi tárgyat tartalmazó
listát. A tárgylistában megtalálható az összes olyan nyelvi tárgy (tárgykóddal együtt), mely
meghirdetésre került a 2017/18/2 félévben, vagy meghirdetésre kerül majd a 2018/19/1
félévben.
https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/nyelvi-targyak-es-targykodok-a-2017-18-2felevtol.pdf
2. A kritériumtárgyakat 2018. január 8-tól a félévkezdési dokumentációban meghatározott
tárgyfelvételi rend szerint vehetik fel az érintett hallgatók.

A meghirdetett kurzusok kódolása

Az egyes tárgyakon meghirdetett kurzusok kódja az alábbi információkat tartalmazza, mely
alapján kell a megfelelő kurzust kiválasztania a hallgatónak.

A kurzuskódok általános felépítése:
VV-W-X-Y-ZZ, ahol
1-2. karakter; kurzus típusa (VV helyén): AI - általános nyelvi kurzus, FK – felkészítő
szaknyelvi kurzus, SN/SA/SB – szaknyelvi kurzus;
3. karakter; kurzus nyelve (W helyén): A – angol nyelvű, N – német nyelvű, O – orosz nyelvű;

4. karakter; kurzus képzési területe (X helyén): G – gépészeti, I – informatikai, K –
közgazdasági, M – KGK általános műszaki, R – RKK általános műszaki, V – villamossági; 0
– általános nyelvi kurzusok esetén;
5. karakter, kurzus telephelye (Y helyén): B - Bécsi út, D – Doberdó út, N – Népszínház u., T
– Tavaszmező u.;
6-7. karakter: telephelyen meghirdetett kurzus sorszáma: 01-től növekvő sorrendben.

Nyelvi követelmények a 2017. szeptember 1. előtt felvett hallgatók esetében
(B, C és D tanterveken)

A nyelvi követelmények nem változnak a B-C-D tanterveken tanulmányokat folytató hallgatók
esetében.
A nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatóknak az abszolutóriumhoz
(végbizonyítványhoz) előírt nyelvi követelményeket változatlan feltételekkel kell teljesítenie,
melyekről részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el a Neptun honlapon.

Új „D” tanterves folyamatábra linkje

Kritériumtárgyak:
A kritériumtárgyak 3 formában vehetők fel, mely a TVSZ 37.§ (7) bekezdése szerint kerülhet
elszámolásra szabadon választható vagy kötelező mintatantervi tárgyként. A tárgyak
beszámítása a kötelező mintatantervi tárgy kreditértékével vagy – szabadon választható
tárgyként – 2 kreditértékkel kerül elszámolásra.
Adott nyelven meghirdetett kritériumtárgy az azonos nyelvből meghirdetett felkészítő
szaknyelvi kurzus teljesítését követően vehető fel, mely alól a fenti linken megadott, az
adott nyelven teljesített nyelvvizsga bemutatása esetén mentesülhet a hallgató.
Kritériumtárgy minden olyan szakmai tárgy, amely idegen nyelven (angolul vagy németül)
kerül meghirdetésre. Ezek a tárgyak lehetnek a karok által folytatott angol nyelvű képzések
tárgyai, vagy a karok által meghirdetett idegen nyelvű szabadon választható szakmai
tárgyak.

Kritériumtárgyra felkészítő szaknyelvi tárgyak:
A kritériumtárgyra felkészítő szaknyelvi kurzusokat az adott nyelven teljesített sikeres
szintfelmérő vizsga megléte esetén lehet felvenni, mely alól a fenti linken megadott, az
adott nyelven teljesített nyelvvizsga bemutatása esetén mentesülhet a hallgató.

Angol kezdő nyelvi tárgy:
Az a hallgató, aki a kritériumtárgyakat német nyelven teljesítette, a TVSZ 37.§ (6) d)
bekezdése alapján igazolnia kell angol alapszintű nyelvtudását, mely alapfokú nyelvvizsga
bemutatásával, az egyetem által meghirdetett belső vizsga teljesítésével, illetve az egyetem
által meghirdetett angol nyelven meghirdetett kezdő nyelvi kurzus felvételével és
teljesítésével igazolható.
A kezdő nyelvi kurzusok „Angol nyelvi alapszintű ismeretek” néven kerülnek
meghirdetésre a Neptun rendszerben.
Angol kezdő nyelvi kurzust az az alapképzésen tanulmányokat folytató hallgató vehet
fel, aki igazoltan nem tanult angol nyelven a középiskolai tanulmányai alatt, illetve nem
rendelkezik angol nyelvvizsgával. A középiskolai angol tanulmányok hiányát a hallgatónak

legkésőbb a kurzus első órarendi órája alkalmával kell igazolnia, a középiskolai bizonyítvány
és az érettségi bizonyítvány oktatónak történő bemutatásával. Az igazolás hiányában, illetve
középiskolai angol nyelvi tanulmányok megállapítása esetén a hallgató törlésre kerülhet a
tárgy kurzusáról!
A tárgy 2 kredit értékkel kerül meghirdetésre, mely elszámolható a mintatantervben előírt
szabadon válaszható tárgyak között.
A tárgy meghirdetésre kerül minden félévben a józsefvárosi (Népszínház u. vagy
Tavaszmező u.) telephelyen és az óbudai (Bécsi út vagy Doberdó út) telephelyen, továbbá a
székesfehérvári telephelyen meghirdetett órarendi kurzusokkal egyaránt.

Nyelvi követelmények a 2017. szeptember 1-től felvett hallgatók esetében
(E tanterveken)

Az „E” tantervi képzésekre felvett hallgatóknak az abszolutóriumhoz (végbizonyítványhoz) az
alábbiakban részletezett követelményeket kell teljesítenie, melyek összefoglaló
folyamatábrája az alábbi linken érhető el.

ÚJ „E” tanterves folyamatábra linkje

1. Minden nappali munkarendű alapképzésben tanulmányokat folytató
hallgatónak kettő idegen nyelven oktatott szaktárgyat, ún. kritériumtárgyat kell
teljesíteni.
A kritériumtárgy 3 formában vehetők fel, mely a TVSZ 37.§ (7) bekezdése szerint
kerülhet elszámolásra szabadon választható vagy kötelező mintatantervi tárgyként. A
tárgyak beszámítása a kötelező mintatantervi tárgy kreditértékével vagy – szabadon
választható tárgyként – 2 kreditértékkel kerül elszámolásra.
Kritériumtárgy minden olyan szakmai tárgy, amely idegen nyelven (angolul vagy
németül) kerül meghirdetésre. Ezek a tárgyak lehetnek a karok által folytatott angol
nyelvű képzések tárgyai, vagy a karok által meghirdetett idegen nyelvű szabadon
választható szakmai tárgyak.
A kritériumtárgyak felvételének feltétele a Szaknyelv A vagy Szaknyelv B
tárgyak valamelyikének teljesítése (ld. 2. pont).
A kritériumtárgy a Szaknyelv A/B tárgyak teljesítése nélkül is felvehető, ha a hallgató
szakmai középfokú komplex vagy általános felsőfokú nyelvvizsga írásbeli vagy
szóbeli vizsgarészének igazolt teljesítésével rendelkezik. A nyelvvizsga bemutatását
a Tanulmányi Osztályon (tanulmányi előadónál) történik, ahol az rögzítésre kerül a
Neptun rendszerben.
A kritériumtárgyat felveheti az a hallgató is, aki a saját szak mintatantervében két
félévre előírt Szakmai idegen nyelv tárgyak legalább egyikét már teljesítette
(gazdálkodási és menedzsment alapjépzési, illetve kereskedelem és marketing
alapképzési szak hallgatói).
Az angol nyelvű alapképzésekre
kritériumtárgyakat teljesítenie!

felvételt

nyert

hallgatóknak

nem

kell

2. Minden nappali munkarendű alapképzésben tanulmányokat folytató
hallgatónak teljesítenie kell a kritériumtárgyak felvételét megelőzően a
Szaknyelv A vagy Szaknyelv B tárgyak valamelyikét, angol vagy német nyelven.
A tárgyak minden félévben meghirdetésre kerülnek, 2 kredit értékkel, heti 3 óra
órarenddel, és mintatantervben előírt szabadon választható tárgyak között
elszámolásra kerülhet a kreditértékük.

A „Szaknyelv B” tárgy kurzusát az a hallgató veheti fel, aki általános középfokú,
bármilyen típusú (szóbeli, írásbeli, komplex) nyelvvizsgával rendelkezik.
A „Szaknyelv A” tárgy kurzusát az a hallgató veheti fel, aki nem rendelkezik még
nyelvvizsgával, illetve általános alapokú, bármilyen típusú (szóbeli, írásbeli, komplex)
nyelvvizsgával rendelkezik.
A Szaknyelv A és Szaknyelv B tárgyat nem kell teljesítenie annak a hallgatónak,
aki szakmai középfokú vagy általános felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik már,
illetve a mintatantervében előírt követelmények alapján szakmai idegen nyelvi tárgyat
is kell teljesítenie, valamint a nemzetközi mobilitási programokban (pl. Erasmus)
sikeresen – érvényes lezárt félévvel - részt vevő hallgatóknak, továbbá az angol
nyelvű alapképzésekre felvételt nyert hallgatóknak sem.
A 2018/19/1 félévtől, a tárgyfelvételi időszakokban a hallgatók előzetesen online
nyelvi szintfelmérőt tehetnek (várhatóan a Moodle rendszerben meghirdetve azt),
mely alapján javaslatot tesz a rendszer a nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatónak
a megfelelő szintű szaknyelvi kurzus felvételére.
Az online szintfelmérő teljesítése nem feltétele azonban a Szaknyelv A vagy
Szaknyelv B tárgyak felvételének! Az online szintfelmérő egy kiegészítő lehetőség a
saját nyelvtudás szintjének felmérésére, és tájékoztató jelleggel bíró információt nyújt
a megfelelő szintű szaknyelvi tárgy felvételéhez.

Általános nyelvi kurzusok minden hallgató részére

Az egyetem angol, német és orosz nyelvből hirdet meg általános nyelvi kurzusokat, melyek a
képzés mintatantervében előírt szabadon választható tárgyak között elszámolásra is
kerülhetnek a hallgatónak sikeres teljesítés esetén.

Meghirdetésre kerülő tárgyak/kurzusok:
-

angol kezdő nyelv – „Angol alapszintű nyelvi ismeretek (kezdő)” néven;

-

német kezdő nyelv – „Német alapszintű nyelvi ismeretek (kezdő)” néven;

-

orosz kezdő nyelv – „Orosz alapszintű nyelvi ismeretek (kezdő)” néven;

-

német vagy orosz középhaladó nyelv;

-

német vagy orosz haladó nyelv.

A meghirdetésre kerülő tárgyak kurzuskódja

Az egyes nyelvekből kezdő, középhaladó és haladó szintű általános nyelvi kurzusok is
meghirdetésre kerülhetnek az egyes telephelyeken (Józsefváros, Óbuda, Székesfehérvár),
melyek közül a hallgatók szabadon választhatnak.

Az általános nyelvi kurzusok telephelyenként kerülnek meghirdetésre, így például a
józsefvárosi kurzusok órarend szerint a Tavaszmező u. és/vagy Népszínház u. épületeiben,
az óbudai kurzusok órarend szerint a Bécsi út és/vagy Doberdó út épüelteiben kerülnek
meghirdetésre. Az órarendi tervezésnél ennek megfelelően körültekintően kell eljárni,
figyelemmel kell lenni a meghirdetett kurzus órarendi termére is.

Félévenként az egyes nyelvekből nem feltétlenül kerül meghirdetésre minden szintű kurzus a
hallgatóknak az összes telephelyen, és a kurzusok csak megfelelő számú jelentkező esetén
indulnak el.
A nem induló kurzus(ok)ról legkésőbb az adott félév regisztrációs hetének első napjáig
Neptun üzenetben kap értesítést a hallgató a tárgyakat meghirdető intézettől (TMPK, Trefort
Ágoston Mérnökpedagógiai Központ).

A alapszintű nyelvi ismereteket oktató kurzusokat az az alapképzésen tanulmányokat
folytató hallgató vehet fel, akik igazoltan nem tanult angol nyelven a középiskolai
tanulmányai alatt, illetve nem rendelkezik angol nyelvvizsgával. A középiskolai angol
tanulmányok hiányát a hallgatónak legkésőbb a kurzus első órarendi órája alkalmával kell
igazolnia, a középiskolai bizonyítvány és az érettségi bizonyítvány oktatónak történő
bemutatásával. Az igazolás hiányában, illetve középiskolai angol nyelvi tanulmányok
megállapítása esetén a hallgató törlésre kerülhet a tárgy kurzusáról!

