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NYELVI KÉPZÉS
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

Solymosiné Molnár Margit

szaknyelv-pedagógiai szakcsoportvezető
Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ (TMPK)

Követelmények
Az abszolutórium megszerzésének

nyelvi követelménye:

 2 szakmai (kritérium) tárgy idegen nyelven 
(angol, német)

A diploma kiadásának nyelvi követelménye:

 Középfokú (B2) szakmai vagy felsőfokú (C1) 
általános nyelvvizsga

KRITÉRIUMTÁRGY

Szakmai tárgyak idegen nyelven

A kritériumtárgy kiválasztása:

1. Az adott szak tantervében lévő szakmai 
tárgyat angol vagy német nyelven veszi fel a 
hallgató, és ezen a nyelven teljesíti a 
követelményeket.

A kritériumtárgy ebben az esetben az eredeti 
szakmai tárgy kreditértékével, követelményével 
és óraszámával szerepel.

KRITÉRIUMTÁRGY

Szakmai tárgyak idegen nyelven

A kritériumtárgy kiválasztása:

2. Az adott szak tantervében lévő szakmai 
tárgyat angol vagy német nyelven veheti fel a 
hallgató, amennyiben már magyar nyelven 
teljesítette a tárgy követelményeit.

A kurzus ebben az esetben felvehető szabadon 
választható tárgyként is; egy féléves tárgy,
2-3 óra/hét, 2 kredit, évközi jeggyel zárul.

KRITÉRIUMTÁRGY

Szakmai tárgyak idegen nyelven

A kritériumtárgy felvételéhez az alábbi
feltételek valamelyikét teljesíteni kell:

1. A kötelező szakmai nyelvi kurzus legalább 1 
félévének teljesítése (angol vagy német)

2. Középfokú (B2) szakmai vagy felsőfokú 
(C1) általános nyelvvizsga

 ekkor is fel kell vennie a szakmai nyelvi 
kurzusokat, de felmentést kérhet alóluk

Angol és német szakmai nyelv
A középfokú (B2) szakmai nyelvvizsga 
megszerzéséhez az egyetem angol és 
német szakmai nyelvi képzést biztosít.

 2 félév, heti 4 óra, 4-4 kredit
 Kötelező tárgy
 Felmentést kaphatnak azok a hallgatók, 

akik már rendelkeznek szakmai középfokú 
(B2), vagy általános felsőfokú (C1) 
nyelvvizsgával
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Angol, német, orosz
általános nyelv

A nyelvtudása fejlesztéséhez az
egyetem angol, német és orosz általános 

nyelvi képzést is kínál.

 1 félév, heti 4 óra, 2 kredit, évközi jegy
 Szabadon választható tárgy
 Szintfelmérő az első órán

Angol, német, orosz
általános nyelv

A képzés három szinten folyik:

1. Kezdő szint
 Felkészítés alapfokú (B1) nyelvvizsgára

2. Középhaladó szint
 Felkészítés középfokú (B2) nyelvvizsgára

3. Haladó szint (csak angol és német)
 Felkészítés középfokú (B2) nyelvvizsgára

KÓRUSFELHÍVÁS
Az Óbudai Egyetem arany minősítésű 

Vegyes kara új tagokat keres!

Szeretettel várunk minden énekelni 
szerető elsőéves hallgatót.

Próbák időpontja: csütörtök 18:00-20:00
Bánki Kar, Népszínház u. 8. fsz. Tanácsterem

A „Kórusmuzsika, Zeneelmélet” szabadon 
választható tárgy felvehető 2 kreditért.

KÖSZÖNÖM
MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!

Solymosiné Molnár Margit

solymosine.margit@tmpk.uni-obuda.hu


