
TANTÁRGYPROGRAM ÉS -KÖVETELMÉNY 
 
TANTÁRGY NEVE Kommunikációs készségfejlesztés – francia 
TANTÁRGY KÓDJA BMEGT62AF61 
AZ ÓRA TÍPUSA,  
HETI ÓRASZÁMA 

gyakorlat, heti 1x2 óra (1x90 perc) 

ÉRDEMJEGY TÍPUSA: évközi jegy 
A TANTÁRGYHOZ 

RENDELHETŐ KREDITEK 

SZÁMA 
2  

AJÁNLOTT BEMENETI 

SZINT 

a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szint (középfok) 
vagy azt megközelítő nyelvtudás 
A saját szint meghatározásához javasolt a szintmérő tesztek 

megoldása, melyek a www.inyk.bme.hu honlapon találhatók, 

nyelvek szerint. 

A TANTÁRGY CÉLJA 

A tantárgy célja, hogy a KER B2 szintjének megfelelően a hallgató 
olyan nyelvi készségeket sajátítson el és használjon olyan nyelvi 
eszközöket, amelyekkel képes tanulmányai és munkája során felmerülő 
helyzetekben szóban és írásban hatékonyan kommunikálni.  

ELSAJÁTÍTANDÓ 

KOMPETENCIÁK 
 

beszédértés/beszédkészség: Képes alkalmazni különböző technikákat 
annak érdekében, hogy a célnyelvet használó közösség tagjaival 
effektíven kommunikáljon, illetve team-munkában célirányosan 
együttműködjön.  
szövegértés/szövegalkotás: Képes rendszerezni és maradéktalanul 
közvetíteni írott szöveg információtartalmát, továbbá képes külföldi 
továbbtanulással, munkavállalással kapcsolatos dokumentumok 
létrehozására. 

TÉMAKÖRÖK 

� kommunikációs szituációk, sikeres kommunikáció 
� információ gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése 
� jegyzetelés, vázlat készítése 
� szóbeli előadás szerkezete, szókincse, készítése; információ 

átadása, célirányos felhasználása;  
� írásbeli beszámoló, összefoglaló készítése 
� szóbeli előadás tartása, értékelése 
� álláskeresés, ösztöndíj, pályázat, CV, motivációs levél, hivatalos 

levél 
� állásinterjú 
� véleménynyilvánítás, érvelés, meggyőzés 
� szimulációs viták 

ÓRAI RÉSZVÉTEL 
„A gyakorlati foglalkozások […] összóraszámának 30%-át meghaladó 
hiányzás esetén a tantárgy kreditje nem szerezhető meg.”  
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 14.§ (3) bekezdés 

KÖVETELMÉNY 
 

1/3 rész – a hallgató teljesítménye a félév során (amelynek része a 
szemesztermappa összeállítása) 
1/3 rész – prezentáció: a tanórán a szorgalmi időszak végéig végzendő; a 
félév anyagához kapcsolódó témakörben a hallgató választ; teamben is 
végezhető 
1/3 rész – 90 perc időtartamú központi félév végi zh (az elsajátított 
tananyag számonkérésére épül, ami magában foglalja egy szituációba 
ágyazott motivációs levél megírását, valamint további feladatokat) és 
opcionális félévközi zh 

TANANYAG 
Michèle Barféty, Patricia Beaujoin, Expression orale 2, - B1 – Livre 
+CD audio, CLE International, 2005 

TANANYAG 

BESZEREZHETŐSÉGE 
BME Központi Könyvtár 

 


