Tisztelt Hallgató!
A 2016-BAN VAGY KORÁBBAN BEIRATKOZOTT HALLGATÓK SZÁMÁRA az SKK az alábbi, térítésmentes nyelvtanulási
lehetőségeket biztosítja:
ANGOL és NÉMET nyelv:
 Általános nyelv, rendszerező és B2 középfokú nyelvvizsgára felkészítő kurzusok (heti 2x2 óra) – Idegen nyelv
1., Idegen nyelv 2. és Idegen nyelv 3.
 Szaknyelvi ismeretek (Faipari szaknyelv heti 2x2 óra) – két szemeszterben.
Az idegennyelv-oktatás helyszíne: Erzsébet utca 9. (Közgazdaságtudományi Kar épülete), Idegen Nyelvi Központ
(http://inyk.emk.nyme.hu).
Az ANGOL ÉS NÉMET ÁLTALÁNOS NYELV C típusú (szabadon választható), 0 kredites tárgy, évközi jegy nincs. Az SKK a 3

féléves ingyenes nyelvtanulási lehetőséget egyetlen feltételhez köti: a félév végén a tárgyból aláírást kell
szerezni. Ha ez a feltétel nem teljesül, a nyelvtanulás az adott félévben önköltségesnek minősül. Az
önköltséget a hallgatónak utólag meg kell fizetnie. Ennek aktuális mértékét az SKK Tanulmányi és
Vizsgaszabályzata tartalmazza.
SZAKNYELVET Ön B2 nyelvvizsga nélkül is tanulhat, természetesen a B2 közeli nyelvtudás a tárgy követelményeinek
teljesítéséhez elengedhetetlen. A FAIPARI SZAKNYELV C típusú, szabadon választható, kredit értékű tárgy, a félévek
évközi jeggyel zárulnak. A FAIPARI SZAKNYELV tárgy két féléves kurzusát sikeresen teljesítő hallgatók idegen nyelvű
tanúsítványt is kapnak.

Az SKK minden BSc szakán az 1-3. félévben órarendjük az alábbi általános nyelvi sávokat kínálja:
 hétfő 15:00-16:30
 kedd 15:00-16:30
 csütörtök 15:00-16:30
Ebből a három időpontból kettő lesz a kurzus (heti 2x2 tanóra) időpontja. Hogy melyik kettő, az a szemeszter első
hetében esedékes személyes időpont-egyeztetéskor derül ki. Ezekben az időpontokban – a mintatanterv szerint
haladóknak – hivatalosan más órájuk nem lehet! Időpont nehézségek esetén a hallgatók a kurzusvezető tanárral
egyeztetnek.
Az angol/német FAIPARI SZAKNYELV kurzusok órarendben ajánlott időpontjai: hétfő 17:00-18:30 és szerda 17:0018:30. Időpont nehézségek esetén a hallgatók a kurzusvezető tanárral egyeztetnek.
AMENNYIBEN ÉRDEKLŐDIK FENTI KURZUSAINK IRÁNT, TEENDŐJE A KÖVETKEZŐ:
1. ÁLTALÁNOS NYELV esetén a Neptunban válassza ki az Idegen nyelv 1. vagy Idegen nyelv 2. vagy Idegen nyelv 3.
tárgynév alatt azt a nyelvet, amelyet tanulni szeretne (angol vagy német). A Neptunban történő jelentkezéskor
csak a nyelvet választhatja ki, a nyelvi szintet nem. A csoportokat az első személyes egyeztetés és szintfelmérés
után alakítjuk meg. Erre 2017. szeptember 4-én hétfőn 18:30 órakor kerül sor. Helyszín: Idegen Nyelvi Központ,
Erzsébet utca 9. II. emelet 217. terem. A Neptun regisztrációtól függetlenül személyes megjelenésükre
feltétlenül számítunk. Később jelentkezők igényeit nem biztos, hogy ki tudjuk elégíteni.
2. SZAKNYELVI kurzusok iránt érdeklődőket a Neptunban történő regisztráció után 2017. szeptember 4-én hétfőn
18:00 órakor személyes egyeztetésre várjuk. Helyszín: Idegen Nyelvi Központ, Erzsébet utca 9. II. emelet 217.
terem.
Akinek további információra van szüksége, a regisztrációs héten 2017. augusztus 28. és szeptember 1. között naponta
10:00-12:00 óráig személyes tanácsadással is szívesen állunk rendelkezésére.
A viszontlátásig Jó szerencsét

Dékány Zsigmond
INYK vezető nyelvtanár

