
mostani rendszerben az egyetem
támogatja a nyelvtanulást, ami óri-
ási elôny, hiszen itt helyben van.
Minden félévben indítanak nyelvi
kurzusokat, kilenc nyelven, több
szinten. Újdonság, hogy az Idegen
Nyelvi Központ 2017 szeptembe-
rétôl az egyes készségeket (például
beszédkészséget, íráskészséget)
célzottan fejlesztô kurzusokat is
indít, immár 1x2 órában is. A cso-

portok vegyes összetételûek, az
egész VIK-rôl, sôt több karról is
érkeznek diákok, akik megismer-
hetik egymást az órákon.

A kurzusok felvehetôk a Nep -
tunon keresztül, nulla kredites és
kredites formában. A nulla kredi-
tes tárgyak keretében angol, fran-

cia, holland, német, olasz, orosz,
japán, magyar és spanyol nyelvet
lehet tanulni, az eddigi 2x2 óra
mellett 1x2 órában is, a kezdô
szinttôl (A1) a felsô szintig (C1),
vagy akár a közel anyanyelvi szintig
(C2). A kurzusok felvételét az
egyetem ingyenes támogatási egy-
ségekkel biztosítja a nappali tago-
zatos hallgatóknak.

A kredites kurzusok heti 1x2
órában indulnak azok számára,
akik rendelkeznek B2 tudásszint-
tel. Be lehet iratkozni mûszaki
nyelv, kommunikációs készségfej-
lesztés, üzleti nyelv, menedzser-
kommunikáció, kultúraközi kom-
munikáció és EU-szaknyelves kur-
zusokra.

Minden adott tehát, hogy fel-
frissítsd a nyelvtudásod vagy nyelv-
vizsgát tegyél. Ne habozz, várunk,
vágjunk bele együtt a kalandba!
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Hiába van nyelvvizsgád, 
gyakorlás nélkül megkopik 
a tudás. A Mûegyetem támo-
gatja a nyelvtanulást. Minden
félévben kilenc nyelven, több
szinten indít kurzusokat.

Eldöntheted, hova iratkozol be, ki-
lenc nyelv közül választhatsz, és a
BME Nyelvvizsgaközpontban hét
nyelvbôl tehetsz általános és szak-
mai vizsgát alap-, közép- és felsô-
fokon. Ha még ez sem elég, fej-
lesztheted nyelvtudásod a központ
szakfordító- és tolmácsképzései-
ben.

A BME Idegen Nyelvi Központ
igazgatója, FISCHER MÁRTA el-
mondja a legfontosabb tudnivaló-
kat, és jó tanácsokkal is szolgál az
érdeklôdôknek. – Sok diák jön
hozzánk úgy, hogy eleve van nyelv-
vizsgája, ezért nem veszi igénybe a
nyelvtanulási lehetôségeket, holott
az egyetem berkein belül erre né-

hány féléven át díjmentesen van le-
hetôség. A nyelvvizsga megléte
egyébként 2020-tól bemeneti kö-
vetelmény lesz. Aki nyelvvizsgával
érkezik, az egyben a kimeneti fel-
tételeket is teljesítette, ezért kény-
szerítô erô híján sajnos egyre ke-
vesebb a motiváció a nyelvi kész-
ségek fejlesztésére.

Sokan keresik a szinten tartó
vagy a felsôfokú kurzusokat, a tu-
datosabb hallgatók pedig a ritka,
kevésbé beszélt nyelveket választ-

ják. Adott esetben segít a tudatos
nyelvválasztás. A munkaerôpiacon
az angol már egyfajta alapkészség-
nek számít, az jut versenyelôny-
höz, aki valóban nagyon jól beszéli.
Emellett a ritka nyelv is sokat szá-
mít, és nagy elônyt jelent, ha valaki

egy területen, részkészségben ott-
honosan mozog, például ért, de
nem feltétlen beszél jól azon a
nyelven.

– Az, hogy valaki nyelvvizsgával
rendelkezik, nem jelenti azt, hogy
jól is beszéli a nyelvet. Fontos a
nyelv szinten tartása, hiszen a
nyelvtudás idôvel megkophat, a
passzív nyelvtudást sok idôbe telik
feleleveníteni. Érdemes egy új
nyelv tanulásába is belefogni, hi-
szen munka mellett erre már ke-

vesebb lehetôség lesz – tanácsolja
Fischer Márta.

Az igazgatónô egy téveszmét is
eloszlat: – A nyelvvizsga nem
egyenlô a nyelvtudással, öt év múl -
va, megkopott nyelvtudással nem
lehet az állásinterjún villogni. A

Ez neked szól! – De nem mindegy, milyen nyelven

Elôrelépés a német képzésben

A BME és a Karlsruhei Technológiai
Intézet (KIT – korábban Karlsruhei
Egyetem) együttmûködése nem
újkeletû. A kooperáció keretében
német nyelvû képzés folyik a BME
VIK-en: az érintett hallgatók tanul-
mányaik elsô négy félévét németül,
kiscsoportos oktatás keretében
végzik, majd utána egy félévet
Karlsruhéban töltenek el. A képzés
végén tanúsítványt kapnak diplomá-
jukba a KIT-tôl a német képzés kö-
vetelményeinek teljesítésérôl. Ez
volt az eddigi gyakorlat, amin a jö-
vôben – a tapasztalatok alapján –
némileg változtatni kívánnak.

– Egyeztettünk az ottani kollé-
gákkal, és már körvonalazódik a

megállapodás: elôrehozzuk a kül-
földi tanulmányokat, és az egy fél-
éves kint tartózkodást megnövel-
jük két félévre. 

A tervek szerint hallgatóink a
harmadik és a negyedik szemesz-
tert töltik majd Németországban,
a specializációt pe dig már itthon
kezdhetik el. Az a hallgató döntése
lesz, hogy hol írja meg a szakdol-
gozatát. További jó hír, hogy a
német képzés végeredményeként
kettôs diplomát kapnak a hallga-
tók: a BME diplomája mellé a KIT
diplomáját is megszerzi, aki teljesíti
a követelményeket – tájékoztat

TEVESZ GÁBOR, a BME VIK oktatási
dé kán helyettese. 

A német képzésre mindazok a
magyar BSc képzésre felvett hallga-
tók jelentkezhetnek, akiknek leg-
alább középfokú német nyelvvizsgá-
juk van. Menet közben már nem
lehet bekapcsolódni, a gólyáknak
rögtön induláskor dönteniük kell.

A nyelvvizsga nem egyenlô a nyelvtudással,
öt év múlva, megkopott nyelvtudással

nem lehet az állásinterjún villogni.

További információk: 
http://inyk.bme.hu/oktatas/hallgatoi-nyelvoktatas

További információ: http://start.vik.bme.hu/nemet-kepzes/


