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TANTÁRGY NEVE Kultúraközi kommunikáció – francia  
TANTÁRGY KÓDJA BMEGT62AF93 
AZ ÓRA TÍPUSA,  
HETI ÓRASZÁMA 

gyakorlat, heti 1x2 óra (1x90 perc) 

ÉRDEMJEGY TÍPUSA: évközi jegy 
A TANTÁRGYHOZ 

RENDELHETŐ KREDITEK 

SZÁMA 
3 

AJÁNLOTT BEMENETI SZINT 

a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 (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 hallgató rendelkezzen a KER B2 szintjének 
megfelelő nyelvi készségekkel és fejlessze azokat az interkulturális 
készségeket, amelyek birtokában hatékonyan képes kommunikálni 
különböző anyanyelvű partnerekkel és sikeresen vesz részt külföldi 
mobilitási programokban.  

ELSAJÁTÍTANDÓ  

KOMPETENCIÁK 
 

beszédértés/beszédkészség: Képes a célnyelvet használó közösség 
tagjaival a kommunikáció különböző színterein hatékonyan 
kommunikálni a megértést akadályozó kulturális tényezők 
minimalizálásával. 
szövegértés/szövegalkotás: Képes a nyelvi és kulturális diverzitásból 
eredő problémákat megérteni és megértetni. Képes továbbá a célnyelvi 
kultúra hagyományait figyelembevevő szövegek létrehozására. 

TÉMAKÖRÖK 

� a kultúra/civilizáció fogalma; kultúrák sokfélesége, kulturális 
sztereotípiák 

� világkép és viselkedés kulturális meghatározottsága  
� kultúrák találkozása, a „kultúrsokk” problémája 
� nyelvi diverzitás, a verbális és nem verbális kommunikáció 

sajátosságai 
� a mindennapi élet kultúrája és színterei, szabadidős kultúra 
� oktatás, tanulás 
� a kommunikáció társadalmi színterei (intézmények, 

szervezetek) 
� munkahelyi kultúra 
� protokoll, kultúraköziség a nemzetközi üzleti kapcsolatokban 
� hagyományok, ünnepek, kulturális értékek a célországban, 

összehasonlítva más országokéval 

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 
végzendő; a félév anyagához kapcsolódó témakörben a hallgató 
választ (témája: anyanyelv és célnyelv vagy különböző kultúrák 
közötti összehasonlítás); teamben is végezhető 
1/3 rész – max. 45 perc időtartamú központi félév végi zh (ami az 
elsajátított tananyag számonkérésére épül) és az írásbeli produktum 
benyújtása, vagyis a prezentáció írásban történő bemutatása max.2 
oldalban) és opcionális félévközi zh + a bemutatott témától eltérő 

témában max. 2 oldalas írásbeli produktum benyújtása. 

TANANYAG 

� R. Steele, Civilisation progressive du français, CLE Intern., 
Paris, 2008.,  

� Communication interculturelle, BME GTK Idegennyelvi 
Központ, 2012 (kiegészítő jegyzet) 

TANANYAG BESZEREZHETŐ BME Központi Könyvtár; a tanórán 
 


