
TANTÁRGYPROGRAM ÉS - KÖVETELMÉNY

TANTÁRGY NEVE Európai uniós szaknyelvi ismeretek – angol
TANTÁRGY KÓDJA BMEGT63MAEU
AZ ÓRA TÍPUSA,
HETI ÓRASZÁMA

gyakorlat, heti 1x2 óra (1x90 perc)

ÉRDEMJEGY TÍPUSA évközi jegy
A TANTÁRGYHOZ
RENDELHETŐ KREDITEK
SZÁMA

2 kredit

AJÁNLOTT BEMENETI
SZINT

a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szint (középfok)
körüli nyelvtudás
A saját szint meghatározásához javasolt a szintmérő tesztek
megoldása, melyek a www.nyi.bme.hu honlapon találhatók
nyelvek szerint.

A TANTÁRGY CÉLJA
A tantárgy célja, hogy a Közös Európai Referenciakeret B2 szintjének
megfelelően a nyelvtanuló hatékonyan részt tudjon venni az Európai
Unió főbb témaköreit érintő diskurzusokban.

KOMPETENCIÁK

beszédértés/beszédkészség
Képes megérteni az uniós munkaterületeken előforduló témákban
szövegeket a megfelelő szókincs lexikai és szemantikai
aspektusainak ismeretében, továbbá képes hatékonyan kommunikálni
az uniós munkaterületre jellemző beszédszituációkban.
szövegértés/szövegalkotás
Képes megérteni az Európai Unió történetét és aktuális kérdéseit
taglaló hosszabb lélegzetű szövegeket is, és létre tud hozni nyelvi és
szakmai szempontból releváns szövegeket.

TÉMAKÖRÖK

 az EU tagállamai (az EU szimbólumai, nyelvei és polgárai)
 integrációtörténet
 intézményrendszer: EU-intézmények, az „intézményi

háromszög”
 intézményrendszer: döntéshozatal és jogalkotás az EU-ban

(uniós dokumentumok nyelvi sajátosságai)
 intézményrendszer: a soros elnökség
 szakpolitikák: gazdasági integráció
 szakpolitikák: EU-támogatások és források (vállalkozások)
 szakpolitikák: környezetvédelem (környezetvédelmi mutatók

és statisztikák az EU-ban)
 szakpolitikák: oktatás (oklevelek elismerése, Bolognai-

folyamat)
 szabad mozgás és munkavállalás az EU-ban

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

KÖVETELMÉNY

1/3 rész – a hallgató teljesítménye a félév során
1/3 rész – prezentáció: a tanórán a szorgalmi időszak végéig
teljesítendő; témáját a félév anyagához kapcsolódó témakörökből a
hallgató választja; a prezentáció teamben is tartható
1/3 rész –max. 45 perc időtartamú központi félév végi zh (ami az

elsajátított tananyag számonkérésére épül)
–írásbeli produktum benyújtása (a prezentáció írásban
történő  bemutatása max.2 oldalban)

TANANYAG
Koltai Andrea, The Language of the European Union, BME GTK
Idegennyelvi Központ

TANANYAG
BESZEREZHETŐSÉGE

Neptun-értesítés szerint

www.nyi.bme.hu

