Tájékoztató a nyelvoktatásról
a BGE Külkereskedelmi Karán
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I.

Bemutatkozik a Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék

A minőségi nyelvoktatás a Külkereskedelmi Karon sok évtizedes múltra tekint vissza és ma is kiemelt szerepe van
az intézmény életében. A hagyományokra,felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező oktatóinkra építünk,
ugyanakkor folyamatosan megújulunk. A munkaerőpiac, a szakmai közösség és a hallga tók elvá rás ait követve,
innovatív tananyagok és módszerek fejlesztésével igyekszünk megőrizni a Külker nyelvoktatás méltán országos
hírnevét.
A Külkereskedelmi Kar nyelvoktatási stratégiáját a következő alapfogalmak köré építi fel:
EGYEDISÉG ÉS SOKOLDALÚSÁG
•

üzleti nyelv 12 nyelven: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, japán, kínai, arab,
p o r t u g á l , koreai, és magyar, mint idegen nyelv kurzusok összesen 14 nyelven (+ portugál,
héber, katalán)
széles kurzuskínálat: az üzleti nyelven kívül, egyéb készségfejlesztő illetve szakmai tárgyak
idegen nyelven, összesen több mint 30 tantárgy
számos egyéb, költségtérítéses képzési forma
nyelvtanulási problémákkal küzdők támogatása

•
•
•

MINŐSÉG ÉS TARTALOM
•

a PhD. fokozattal r e n d e l k e z ő, minősített oktatók, továbbá PhD. tanulmányokat f o l y t a t ó,
oktatók magas aránya (közel 6 0 %);
akkreditált vizsgáztatóként nagya r á n y ú ok tatói részvétel a BGE Nyelvvizsga és Továbbképző
Központ vizsgafejlesztési és vizsgáztatói munkájában;
folyamatos tananyagfejlesztési és vizsgafejlesztési tevékenység ;
aktív oktatói részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos életben, rendszeres publikációs
tevékenység, előadások konferenciákon
tantárgyi tartalmak és a követelményrendszer egységesítése, felügyelete
hallgatói elégedettség mérése, nyitottság a hallgatók ötleteire, igényeire

•
•
•
•
•

GYAKORLATORIENTÁLTSÁG
•
•
•

a közgazdász szakmával járó munkahelyzetekre való felkészítés
készségfejlesztésre orientált oktatás
kapcsolatépítés a vállalati szférával

KOMMUNIKÁCIÓ – SZOLGÁLTATÁS
•
•
•

hallgatók tájékoztatása, hatékony kommunikáció
szolgáltatásorientált oktatás
egyedi arculat
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Amit még kínálunk...
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

aktív tanszéki élet
Szakmai Nyelvi Napok rendezvénysorozat évente 7-8 rendezvénnyel
szakmai műhelyek
cserediák programok
pályázatok
ösztöndíj lehetőségek:
Erasmus ösztöndíj 17 ország 117 intézményében
államközi ösztöndíjak, Campus Mundi ösztöndíjak
Erasmus placement / szakmai gyakorlat külföldön
támogatott nyelvtanfolyamok a keleti nyelveket tanulóknak
hazai és külföldi vendégelőadók

Jókedvű nyelvi csoportok, ahol egy igazán jó közösségre találhatsz!

II. Nyelvi kimeneti követelmények és elfogadott nyelvvizsgák
BA és Bsc képzések (nappali és levelező szak)

Nemzetközi Gazdálkodás Szak: 2 db középfokú (B2), a képzési területnek megfelelő (gazdasági/üzleti)
szakmai komplex nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél;
(az egyik szakmai nyelvvizsga helyettesíthető felsőfokú (C1) államilag elismert komplex általános
nyelvvizsgával)
Kereskedelem és Marketing Szak: 1 db középfokú (B2) államilag elismert , a képzési területnek
megfelelő (gazdasági/üzleti) szakmai komplex nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél; (a szakmai nyelvvizsga helyettesíthető felsőfokú (C1) államilag elismert komplex általános
nyelvvizsgával)
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Kommunikáció és Média Szak: 1 db középfokú (B2) államilag elismert komplex általános nyelvvizsga vagy
ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél; (a szakmai nyelvvizsga helyettesíthető felsőfokú
(C1) államilag elismert komplex általános nyelvvizsgával)
Nemzetközi Tanulmányok Szak: 1 db középfokú (B2) államilag elismert, a társadalomtudomány, a jogi, a
gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési területnek megfelelő
(nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági,
idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási,
katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) szaknyelvi komplex
nyelvvizsga és 1 db középfokú általános (B2) államilag elismert komplex nyelvvizsga.

Mesterképzés (nappali és levelező szak)
Marketing Mesterképzés: angol nyelvből legalább középfokú (B2) államilag elismert komplex típusú
nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú
általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél .
Nemzeközi Tanulmányok Mesterszak: 2015 előtt kezdett hallgatók számára: 2 db általános felsőfokú
komplex (C1) nyelvvizsga vagy egy általános felsőfokú komplex (C1) és két általános középfokú komplex (B2)
nyelvvizsga ; 2015 után kezdett hallgatók számára: egy a képzési területnek megfelelő szaknyelvi felsőfokú
komplex (C1) és egy általános felsőfokú komplex (C1) vagy egy általános felsőfokú komplex (C1) és két a
képzési területnek megfelelő szaknyelvi komplex (B2) nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél .
Nemzeközi Gazdaság és Gazdálkodás Mesterszak : angol nyelvből, legalább középfokú (B2) államilag
elismert komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex
típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Idegen nyelvű képzések (NG Bsc, NT MA, NGG Msc)
Idegen nyelvű képzések esetében az Nftv. 51.§ (1-2) és a HKR 81. paragrafusa alapján a fentiek nem
alkalmazandóak.
HKR 81. § Az oklevél
(1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá az előírt
nyelvvizsga letétele. A hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy teljesítette szak képzési és
kimeneti követelményekben előírt nyelvi követelményt.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat – a záróvizsga kivételével – nem kell alkalmazni, ha a képzés nyelve nem a magyar
nyelv. Az Egyetem abban az esetben ismeri el idegen nyelven folytatott kép-zésnek a hallgató tanulmányait, ha idegen
nyelven teljesíti a szakon előírt kreditmennyiség legalább 90%-át, továbbá ha az előírt kreditmennyiség legalább 80%át adott képzés nyelvén teljesíti.
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Felsőoktatási Szakképzés (FOSZK)
Gazdálkodási és Menedzsment FOSZK (Digitális üzleti szolgáltatások szakirány) :
Alapszintű szakmai beszédkészség egy idegen nyelven. Kimeneti követelményként nyelvvizsga
kötelezettsége a hallgatóknak nincs, ún. Kritériumszintezőt kell teljesíteni a 3. félév végén.
Kereskedelem és Marketing FOSZK
Alapszintű szakmai beszédkészség egy idegen nyelven. Alapszintű szakmai beszédkészség egy idegen
nyelven. Kimeneti követelményként nyelvvizsga kötelezettsége a hallgatóknak nincs, ún.
Kritériumszintezőt kell teljesíteni a 3. félév végén.
Kifutó FOSZK képzések :
NG és KommMédia FOSZK : 1 db alapfokú (B1) államilag elismert komplex típusú üzleti nyelvvizsga,
mely helyettesíthető középfokú általános (B2) komplex nyelvvizsgával

Kimeneti követelményként elfogadott nyelvvizsgák
Kimeneti követelményként elfogadott minden, az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH NYAK)
honlapján szereplő, akkreditált általános, illetve a képzési területnek megfelelő szakmai nyelvvizsgarendszerben
sikeresen letett nyelvvizsga, amelyet az adott nyelvvizsga központ által kiállított nyelvvizsga bizonyítvány
tanúsít.
A szakmai nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését intézményünk is biztosítja a BGE Nyelvvizsga- és
Továbbképző Központ révén.

A kimeneti követelmények megléte, vagy az egyetemi tanulmányok alatti megszerzése nem mentesít a
kötelező tantárgyak teljesítésének kötelezettsége, illetve az óralátogatás alól!

III. Nyelvoktatás BA képzésen

III.1. Kötelező tantárgyak NG, KM, KOMMÉDIA és NT alapszakon
Alapképzés – Nappali tagozat
NG Szak: 2 nyelv, 3-3 féléven át
Üzleti idegen nyelv I., II., Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelv 1. nyelv (3-3 kredit, heti 4-4 óra),
Üzleti idegen nyelv I., II., Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelv 2. nyelv (3-3 kredit, heti 4-4 óra)
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Az első nyelv kötelező kurzusait ajánlatos az 1-3. félévben teljesíteni, a második nyelvét a 4-6. félévben.

KM Szak: 1 nyelv, 3 féléven át
Üzleti idegen nyelv I., II., Kereskedelem és marketing szaknyelv (3-3 kredit, heti 4-4 óra)
A kötelező kurzusokat ajánlatos az 1-3. vagy a 4-6. félévben teljesíteni.
KOMMÉDIA Szak: 1 nyelv, 3 féléven át (1-3. félév)
Kommunikáció és média szaknyelv I.- II.- III. (3-3 kredit, heti 4 óra)
NT Szak: 2 nyelv, 3-3 féléven át
Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve I-III. I. nyelv és 2. nyelv
(3-3 kredit, heti 4-4 óra)
Az első nyelv kötelező kurzusait ajánlatos az 1-3. félévben teljesíteni, a második nyelvét a 4-6. félévben.
Prezentációs és íráskészség fejlesztés (2. félév, heti 2 óra, 3 kredit)
NG Angol Képzés
Részképzés Bredában vagy Frankfurtban.
Az angol nyelvet 2. nyelvként, a 4. félévtől ajánlatos felvenni, mert a részképzésen angol nyelvből kínálnak üzleti
nyelvi kurzusokat, amelyeket kreditbeszámítással el tudunk fogadni.
NG Francia Képzés
Részképzés Amiensben (4. félév). Az adott félévben esedékes Üzleti idegen nyelv I./2. nyelv tantárgyból erre a
félévre egyéni tanulmányi rend kérhető, vagy a tárgy a következő félévben speciális kurzusként felvehető. (További
információ az adott Nyelvi Munkacsoportoknál).

Alapképzés - Levelező tagozat
NG Szak: 2 nyelv, 3-3 féléven át
Üzleti idegen nyelv I., II., 1. és 2. nyelv (3-3 kredit, 2 0 - 2 0 óra/félév), Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelv 1.
és 2. nyelv (3 kredit, 20 óra/félév)
Az első nyelv kötelező kurzusait az 1-3. félévben ajánlott teljesíteni, a második nyelvét a 4-6. félévben.
Az első nyelv (1-3. félév) – oktatásszervezési okokból – angol vagy német lehet, a második nyelv (4-6. félév)
francia, orosz, olasz, spanyol (vagy német, ha az első nyelv angol volt).
KM Szak: 1 nyelv, 3 féléven át
Üzleti idegen nyelv I. II., (3-3 kredit, 20-20 óra/félév), Kereskedelem és marketing szaknyelv (3 kredit,
20 óra/félév)
A kötelező kurzusokat ajánlatos az 1-3. vagy a 4-6. félévben teljesíteni.
KOMMÉDIA Szak: 1 nyelv, 3 féléven át ( félév)
Kommunikáció és média szaknyelv I- III. (3-3 kredit, 20-20 óra/félév)
A kötelező kurzusokat ajánlatos az 1-3. vagy a 4-6. félévben teljesíteni.
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NT Szak: 2 nyelv, 3-3 féléven át
Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve I-III, 1. és 2. idegen nyelv (3-3 kredit, 20-20 óra)
A kötelező kurzusokat ajánlatos az 1-3. vagy a 4-6. félévben teljesíteni.
Prezentációs és íráskészség fejlesztés (2. félév, 10 óra, 3 kredit)

II.

2. Kötelezően választandó tantárgyak (NG, KM)

Készségfejlesztő tárgyak
NG, KM: Prezentációs és íráskészség, Tanulásmódszertan (I. szemeszter)
Interkulturális kommunikáció (3. szemeszter).
Szakmai modulok (NG, 4. félév)
Üzleti készségfejlesztés idegen nyelven (Üzleti soft skillek) modul
Távol-keleti interkulturális menedzsment modul

Nemzetközi tárgyalástechnika,

III. 3. Nyelvi tárgyak tárgyfelvétele
A tárgyfelvételi időszakban történik, a Neptun rendszerén át. Az NG, KM, NT és KOMMÉDIA nappali
alapszakokon az Üzleti idegen nyelv I., a Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve I. és a Kommunikáció és Média
Szaknyelv I. felvételéhez a regisztrációs héten megírt sikeres szintfelmérő teszt szükséges!

III. 4. Kötelező tárgyak követelményrendszere NG, KM, KOMMÉDIA és NT
alapszakon, valamint a kötelezően választandó tárgyak követelményrendszere
valamennyi szakon
Üzleti idegen nyelv I. II., Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelv, Kereskedelem és Marketing Szaknyelv,
Kommunikáció és Média Szaknyelv, Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve
- kötelező óralátogatás (készségtárgy lévén a megengedett hiányzás a félévi óraszám 20 százaléka)
- 2 db zárthelyi dolgozat
- 1 db prezentáció (PPT/Prez) elkészítése és előadása
- min. 1 db írásos fogalmazási feladat/esszé beadása
- III. szemeszter végén szaknyelvi kollokvium teljesítése
Választható tárgyak valamennyi szakon :
- kötelező óralátogatás (készségtárgy lévén a megengedett hiányzás a félévi óraszám 20 százaléka)
- egyéb, az oktató által meghatározott követelmények

A követelmények teljesítésének elmulasztása
Amennyiben a hallgató hiányzás miatt nem kaphat aláírást (aláírás megtagadva az e-indexben), úgy a
következő félévben a tárgyat másodkurzusként kell felvennie és a szaknyelvi tanszék által megjelölt kurzus óráin
részt kell vennie.
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Ha aláírást kapott, de egyéb követelményeket nem teljesített, akkor vizsgakurzusként kell felvennie a tárgyat a
következő félévben. Vizsgakurzus esetén a hallgatónak a regisztrációs héten vizsgát kell tennie. Egy tárgyat öszesen
5 alkalommal vehet fel a hallgató (normál, másod vagy vizsgakurzus formájában.)

III. 5. Kreditbeszámítás nemzetközi mobilitás esetén
A HRK 59. paragrafus (28) alapján amennyiben a hallgató rendelkezik az oklevél
kiadásának feltételeként a tantervben előírt nyelvvizsgával, a részképzésben
szerzett krediteket korlátozásmentesen (ekvivalenciavizsgálat nélkül) beszámíttathatja
a kötelezően választható szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak keretének terhére
(nyelvvizsgánként egy nyelv szaknyelvi tárgyainak kreditjei számíthatók be).
Amennyiben a hallgató nem rendelkezik a kimeneti követelményben előírt nyelvvizsgával úgy külföldi részképzésen
megszerzett szaknyelvi kreditet ekvivalenciavizsgálattal végzett kreditbeszámítással ismertetheti el.

III. 6. SZAKNYELVI KOLLOKVIUM NG, KM, NT és KOMMÉDIA
alapszakokon
NG, NT, KM és KOMMÉDIA szakon a harmadik szaknyelvi félév végén a hallgatók szaknyelvi kollokviumot tesznek.
A kollokvium írásbeli és szóbeli részből áll, és a három nyelvi félév tananyagára épül. “Hatféléves nyelvi képzésen”
a 3. félév végén zajló vizsga az első három félévben elsajátított általános nyelvi ismereteket és készségeket méri, a
6. félév végén pedig a szaknyelvből tanultakat.

III. 7. „ Hat féléves " nyelvi képzés NG és NT alapszakon
Francia, olasz, spanyol, arab, japán, kínai, koreai, orosz és német nyelvekből választható !
Azok a hallgatók, akik rendelkeznek legalább egy nyelvből minimum középfokú, komplex általános nyelvvizsgával,
és vállalják, hogy önállóan készülnek fel a kimeneti követelményekben meghatározott nyelvvizsgákra,
dönthetnek úgy, hogy egy harmadik, újabb nyelvet kezdenek el tanulni, kezdő szintről, 6 féléven át. Ezt akkor
tehetik, ha bemutatják a meglévő nyelvvizsga-bizonyítványukat, és egyúttal írásban lemondanak arról, hogy
egy második nyelvet tanuljanak az egyetemen.
A képzés 6 féléven át heti 4 órában, keleti nyelvek esetében 6 féléven át heti 6 órában folyik.
Jelentkezés: Papír alapú kérvény és a nyelvvizsga
Nyelvi Egységnél, a regisztrációs héten.

bizonyítvány másolatának benyújtásával az illetékes

Hat féléves képzés Angol /Francia képzéses hallgatóknak
A hat féléves képzést az Angol tagozatosok közül a frankfurti részképzésen részt vevő hallgatók nem
választhatják. Francia tagozatosok a 4. félévben egyéni tanulmányi rendet kérhetnek az tárgyból.

8

III.8. „ Üzleti nyelv PLUSZ”
Az üzleti nyelvi kurzusokat önköltséges kiegészítő kurzusok formájában lehetőség van heti 4 helyett 6 órában
tanulni. Ebben az esetben az „Üzleti nyelv” csoport mellé egy Idegen nyelv LINGUABLOKK – ÜZNY PLUSZ kurzust
(lásd Költségtérítéses nyelvi képzések) kell felvenni. A PLUSZ-os csoport tandíja 26 500,-Ft/félév. (Ez a kötelező
óraszámon túl + 20 órát jelent).
A „PLUSZ”-os csoport választása erősen ajánlott, hiszen így a szaknyelvi tananyag elsajátítására biztosított 3
félév kiegészül egy 4. félévvel, ami nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a szakmai nyelvvizsgát az egyetemi
tanulmányok lezárásáig sikerüljön megszerezni.

III.9. Gazdasági és Üzleti Szakfordító és Tolmács specializáció NG
szakon (GÜSZT)
A GÜSZT Specializáció Magyarországon egyedülálló képzési forma, hiszen egyetlen közgazdász alapszak sem kínál
hasonlót. 2014 őszétől Nemzetközi Gazdálkodás szakos hallgatók számára hét nyelven indul a nyelvintenzív,
kiscsoportos, heti két előadás mellett 12 óra gyakorlatot magában foglaló képzés. Az egyre szélesebb körű
idegen nyelvi kompetenciákat elváró munkaerőpiacon versenyképes tudást és készségeket kínál azoknak, akik
•
•
•
•

professzionális nyelvi közvetítői munkaköröben kívánnak piacképes, gyakorlat-orientált képesítéssel
elhelyezkedni,
a gazdasági-üzleti szféra egyre inkább nyelvigényessé váló és önálló nyelvi közvetítést feltételező
állásaira pályáznak,
a központi adminisztrációban szeretnének elhelyezkedni, ahol mindinkább elvárt követelmény az aktuális
közösségi joganyagok valós idejű önálló értelmezése, illetve a magyar szabályozás idegen nyelvre történő
átültetése.

Tantárgyak: Nyelvhelyesség és üzleti kommunikációs műfajok, A szakfordítás elmélete, A szakfordítás
gyakorlata, A tolmácsolás elmélete, A tolmácsolás gyakorlata, Interkulturalitás a nyelvi közvetítésben, Kontrasztív
országismeret, Szakterminológia (gazdasági, üzleti és európai uniós), Fordítástámogató eszközök és
projektmenedzsment.
A jelentkezés feltételei: Az első 4 aktív félévben minimum 100 kredit és a szak megjelölt tárgyainak eredményes
teljesítése, valamint B2 általános, komplex nyelvvizsga a választott nyelvből, illetve nyelvi meghallgatás sikeres
teljesítése.
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IV. Nyelvoktatás Felsőoktatási Szakképzésen (FOSZK)
GM FOSZK képzésen három féléven keresztül, KM FOSZK képzésen két féléven
keresztül, heti 4 órában szakmai idegen nyelvet oktatunk angol vagy német nyelven.
A harmadik félév végén “Kritérium szintezőt” tesznek a hallgatók. A kritériumvizsga
eredménye a 2. illetve 3. félévi gyakorlati jegybe számít bele. A kritériumvizsga
eredménye a 2. illetve 3. félévi jegybe 50%-os súllyal számít bele.

V. Nyelvoktatás Mesterképzésen - kötelező illetve választható tantárgyak
Nappali tagozat
Marketing Mesterképzés (választható)
Üzleti nyelvi környezet I., II. (3-4. félév, heti 4-4 óra, 3-3 kredit)
Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás Mesterképzés (kötelező)
Nemzetközi Gazdasági Szaknyelv I.,II. 1. nyelv/1-2. félév és 2. nyelv/3-4. félév (heti 4-4 óra, 3-3 kredit)
Nemzetközi Tanulmányok Mesterképzés (kötelező)
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok és az EU szaknyelve 1-2 (3-4 félév, heti 4 óra, 3-3 kredit)

Levelező tagozat
Marketing Mesterképzés (választható)
Üzleti nyelvi környezet I. és II. (3-4. félév, 20 óra/félév, 3-3 kredit)
Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás Mesterképzés (kötelező)
Nemzetközi Gazdasági Szaknyelv I.,II. 1. nyelv/ 1-2. félév és 2. nyelv/3-4. félév (20 óra/félév, 3-3 kredit)
Nemzetközi Tanulmányok Mesterképzés (kötelező)
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok és az EU szaknyelve 1-2 (3-4 félév, 20 óra/félév, 3-3 kredit)

A tantárgyak követelményrendszeréről további információ kérhető a Nyelvi Egységeken.
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VI. Költségtérítéses nyelvi kurzusok

VI.1. LINGUABLOKK (volt ÖTB)
A Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék a Felnőttképzési Főosztály közreműködésével 15 nyelvből (angol,
német, francia, olasz, spanyol, portugál, katalán, orosz, arab, kínai, japán, héber, koreai, holland és magyar,
mint idegen nyelv) indít költségtérítéses nyelvi kurzusokat kezdőtől az üzleti nyelvvizsga-előkészítőkig.
A modul elvégzéséről tanúsítványt kapnak a résztvevők.
A tanfolyamok 9 hetesek (heti 4 óra, összesen 36 óra).
A tanfolyam költsége:

46.900 Ft/fő

Az órák időpontja a jelentkezések alapján összehívott előzetes óramegbeszélés keretében kerül pontosan
kijelölésre, a képzéseket általában délutáni és esti órákban tartjuk.
A képzés szervezésével, jelentkezéssel kapcsolatosan Kelemen Mónika (kelemen.monika@uni-bge.hu)
oktatásszervező nyújt további információkat telefonon (469-6600/6906) vagy e-mailen. A nyelvi kurzusok
tartalmáról az egyes nyelvi egységeken érdeklődhet.

VI.2 Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács
Szakirányú Továbbképzés (TGSZT)
Három féléves szakirányú továbbképzés diplomásoknak.
Ára: 238.000 Ft,-/félév.
A Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács posztgraduális szakirányú továbbképzés
keretében hallgatóink alkalmassá válnak a verseny- és a non-profit szférában valamint a közigazgatásban
egyaránt az ún. nyelvigényes munkakörök ellátására, professzionális nyelvi közvetítői (fordító és tolmács)
munkakörök betöltésére. Képesek az európai uniós és a célnyelvi országok joganyagainak önálló, valós idejű
értelmezésére és fordítására, a magyar jogrendszer és közigazgatás dokumentumainak szakszerű idegen nyelvi
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átültetésére, üzleti dokumentáció magyarra, illetve idegen nyelvre fordítására, valamint multinacionális, idegen
munkanyelvű környezetben magas szintű szaknyelvi kompetenciát igénylő szóbeli és írásbeli feladatok
megoldására.
A képzés levelező jellegű: 13 szombat/félév.
Felvételi követelmények: egyetemi vagy főiskolai diploma és a választott idegen nyelven felsőfokú (C1)
komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezzel egyenértékű végzettség, sikeres felvételi vizsga.
Bővebb információ a honlapon:
https://uni-bge.hu/courses/TARSTUD-IESGAZDASAGISZAKFORDITOESTOLMACS

VII. „DISZPONT”
Hatékony segítség a nyelvtanulási problémákkal küzdőknek - nem csak diszlexiásoknak!
„ Angol Másképp” - Speciális nyelvtanfolyam, nyelvtanulási nehézséggel küzdő hallgatóknak. A kurzus három
pillérre épül: készségfejlesztés, tanulás-módszertani ismeretek és nyelvtani rendszerezés. Az órák során fejlesztjük
a nyelvtanuláshoz szükséges képességeket, készségeket, mindenki megismerheti saját tanulási stílusát, felfedezheti
a számára leghatékonyabb tanulási módszereket, és áttekintjük a legfontosabb nyelvtani témaköröket is. A kurzus
ingyenes.
Diszlexia-szűrés - Az angol szintfelmérővel egy időben, illetve minden olyan hallgatónak, akiben felmerül a gyanú,
hogy tanulási nehézségét diszlexia okozza. A szűrés és képességfelmérés után igény szerint szakemberekhez
irányítjuk tovább.
Nyelvtanuló tréning - Félévente 1-2 alkalommal szervezett csoportos foglalkozás, amelyeken a hallgatók ötleteket
gyűjthetnek a hatékony nyelvtanuláshoz.
Tanácsadás - Tanulással, nyelvtanulással kapcsolatos egyéni konzultációs lehetőség.
Információk - felvilágosítás diszlexiás hallgatókat érintő jogokról, kedvezményekről, terápiás lehetőségekről.
Ismeretterjesztés - továbbképzések szervezése, hallgatók és oktatók megismertetése a diszlexia jelenségével és a
segítés módjaival kapcsolatban.

Sikeres és örömteli nyelvtanulást kíván
a Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék nevében:
Dr. Válóczi Marianna PhD.
tanszékvezető
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VIII. Tanszéki elérhetőségeink
Tanszékvezető: (D. ép. II. 50.)
Dr. Válóczi Marianna Ph.D.

telefon: 467-7968
Valoczi.Marianna@uni-bge.hu

Tanszékvezető helyettes:
Tömöry Anna

telefon: 467-7918
Tomory.AnnaMaria@uni-bge.hu

Tanszéki Titkárság:
Tanszéki előadó: Fiedlerné Balog Éva (D. ép. II. 50.)

telefon: 467-7969
FiedlerneBalog.Eva@uni-bge.hu

Angol Szakmai Munkaközösség (D. ép. II.15.)
Tanszéki előadó: Filipszkiné Mázi Dorottya

telefon: 467-7918
FilipszkineMazi.Dorottya@uni-bge.hu

Német Szakmai Munkaközösség (D. ép. II. 35.)
Tanszéki előadó: Dupaj Mónika

telefon: 467-7947
Dupaj.Monika@uni-bge.hu

Francia Szakmai Munkaközösség (D. ép. II. 51.)
Tanszéki előadó: Széllné Majoros Mária

telefon: 467-7910
SzellneMajoros.Maria@uni-bge.hu

Olasz Szakmai Munkaközösség (D. ép. II.51. és 55.)
Tanszéki előadó: Széllné Majoros Mária

telefon: 467-7910
SzellneMajoros.Maria@uni-bge.hu

Spanyol Szakmai Munkaközösség (D. ép. II. 52)
Tanszéki előadó: Fiedlerné Balog Éva (D. ép. II. 50)

telefon: 467-7969
FiedlerneBalog.Eva@uni-bge.hu

Keleti Nyelvek, Orosz és Magyar, mint Idegen
Nyelv Szakmai Munkaközösség (D. ép. II. 47 és 49)
Tanszéki előadó: Kriegs-Au Marianna

telefon: 467-7902
Kriegs-Au.Marianna@uni-bge.hu

DiszPont Iroda: (D. ép. Fszt. 11)
Tanszéki előadó: Filipszkiné Mázi Dorottya

telefon: 467-7800/347
FilipszkineMazi.Dorottya@uni-bge.hu
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