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Tisztelt Elsőéves Hallgatók!
Szeretettel köszöntöm Önöket az Óbudai Egyetem nyelvtanárai
nevében. Solymosiné Molnár Margit vagyok, a Nyelvi Intézet megbízott
igazgatója.

Sajnos nem tudom Önöket személyesen tájékoztatni, így ebben a
formában szeretném megismertetni Önöket az egyetemünkön folyó
nyelvoktatással, a nyelvi követelményekkel.

Nézzék át figyelmesen a Nyelvi képzés prezentációt, és ha kérdésük
merül fel ezzel kapcsolatban, kérem, hogy írják meg nekem a megadott
email címre.

Az utolsó előtti dián az Óbudai Egyetem kórusának felhívását
olvashatják. Várjuk Önöket a kórusba!

Egyetemi tanulmányaikhoz sok sikert kívánok!



Követelmények
Az abszolutórium megszerzésének

nyelvi követelménye:

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

A diploma kiadásának nyelvi követelménye:

▪ Középfokú (B2) 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.



A kritériumtárgy felvételéhez az alábbi
szaknyelvi tárgyak egyikét kell teljesíteni:

1. Szaknyelv A

vagy

2. Szaknyelv B

Mindkét tárgy:
1 félév, heti 3 óra, 2 kredit, évközi jegy

KRITÉRIUMTÁRGY

Szakmai tárgyak idegen nyelven



Szaknyelv A

Csak azok vehetik fel, akiknek

▪ még nincs nyelvvizsgája, vagy

▪ általános alapfokú, bármilyen típusú 
(szóbeli, írásbeli, komplex) nyelvvizsgája van

Mielőtt felveszi, ellenőrizze, hogy a Közös 
Európai Referenciakeret (KER) besorolása 
alapján legalább B1 szinten van-e a nyelvtudása



Szaknyelv B

Csak azok vehetik fel, akiknek

▪ legalább általános középfokú, bármilyen 
típusú (szóbeli, írásbeli, komplex) 
nyelvvizsgája van

Van szakmai középfokú (B2 komplex) vagy 
bármilyen felsőfokú (C1 komplex) nyelvvizsga?

➔ közvetlenül felvehető a kritériumtárgy!



Angol, német, orosz
általános nyelv

A középfokú (B2) nyelvvizsga 
megszerzéséhez az egyetem angol, német

és orosz általános nyelvi képzést 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 alapfokú (B1) nyelvvizsgára

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





KÖSZÖNÖM
MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!

Solymosiné Molnár Margit

solymosine.margit@kvk.uni-obuda.hu




