Nyelvi képzés az Óbudai Egyetemen

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. A meghirdetett kurzusok telephelyenként és nyelvenként eltérőek
lehetnek az egyes félévekben. (ld. e tájékoztató 7. oldal);
IV. A felsőoktatási szakképzéseken (FOKSZ) alapszintű idegennyelvi 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. kritérium tárgyakat) 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 az alábbi
elérhetőségeken jelezheti.
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A TMPK kizárólag az általános nyelvi és a szaknyelvi kurzusokkal
kapcsolatban illetékes! A kritérium tárgyakkal kapcsolatban az adott
tárgyat meghirdető illetékes intézetet kell keresni!

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.
(lásd. folyamatábra a TMPK honlapján)

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 az adott nyelven teljesített
B2 szóbeli vagy írásbeli vagy ennél magasabb szintű 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.

Alapszintű angol nyelvtudás követelmény:
Az a hallgató, aki a kritérium tárgyakat német nyelven teljesíti, annak a TVSZ 37.§ (6) d)
bekezdése alapján igazolnia kell angol alapszintű nyelvtudását, mely alapfokú nyelvvizsga
bemutatásával, az egyetem által meghirdetett belső házi vizsga teljesítésével, illetve az
egyetem által meghirdetett kezdő angol 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, akik igazoltan nem tanult angol nyelvet a középiskolai tanulmányai alatt, illetve nem
rendelkezik angol nyelvvizsgával. A középiskolai angol tanulmányok hiányát a hallgatónak

legkésőbb a kurzus első órarendi órája alkalmával igazolnia kell 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.

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

Az „E” tantervű képzésekre felvett hallgatók esetében
(végbizonyítványhoz) az alábbi követelményeket kell teljesíteni.

az

abszolutóriumhoz

1. Minden nappali munkarendű alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatónak
kettő idegen nyelven oktatott szaktárgyat, ún. kritériumtárgyat kell teljesíteni.
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.
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 vagy általános felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. A
nyelvvizsga bemutatása 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 alapképzési, illetve kereskedelem és marketing
alapképzési szak hallgatói).
Az angol nyelvű alapképzésekre felvételt nyert hallgatóknak nem kell kritérium
tárgyakat teljesíteni!
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 kreditértéke.
A „Szaknyelv A” tárgy kurzusát az a hallgató veheti fel, aki nem rendelkezik még
nyelvvizsgával, illetve általános alapfokú, bármilyen típusú (szóbeli, írásbeli, komplex)
nyelvvizsgával rendelkezik.

A „Szaknyelv B” tárgy kurzusát az a hallgató veheti fel, aki általános középfokú,
bármilyen típusú (szóbeli, írásbeli, komplex) nyelvvizsgával rendelkezik.

A Szaknyelv A és Szaknyelv B tárgyat nem kell teljesítenie annak a hallgatónak,
aki már rendelkezik szakmai középfokú vagy általános felsőfokú nyelvvizsgával,
illetve a mintatantervében előírt követelmények alapján szakmai idegen nyelvi tárgyat
is kell teljesítenie. Azok a hallgatók is mentesülnek a tárgy teljesítése alól, akik a
nemzetközi mobilitási programokban (pl. Erasmus) sikeresen – érvényes lezárt
félévvel – vesznek részt és továbbá még azok a hallgatók, akik az angol nyelvű
alapképzésekre nyertek felvételt.

Általános nyelvi kurzusok minden hallgató részére

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

Meghirdetésre kerülő tárgyak/kurzusok:
-

angol kezdő nyelv – „Angol alapszintű nyelvi ismeretek” néven

-

német kezdő nyelv – „Német alapszintű nyelvi ismeretek” néven

-

orosz kezdő nyelv – „Orosz alapszintű nyelvi ismeretek” néven

-

angol, német és orosz középhaladó nyelv

-

angol, német haladó nyelv.

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 épületeiben 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
az összes telephelyen, és a kurzusok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak el.
Az aktuális általános nyelvi kurzusok listája megtalálható a TMPK honlapon.

