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A 2022/23 ŐSZI FÉLÉVBEN INDULÓ IDEGEN NYELVI TÁRGYAK* 

 
 ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

0 KREDIT 
SZAKMAI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

VIZSGAFELKÉSZÍTŐ TÁRGYAK 
0 KREDIT 

A1-B1 

Kezdő A1 
(DE/ES/FR/IT) 
 
Középhaladó A2 
(DE//ES) 

 
 
 
Nyelvtani rendszerező A2 
(DE/ES/FR//IT) 
Szintre hozó B1 (DE/ES/IT) 

  

B2 

 Szintre hozó B2  
(EN/DE/ES) 

 
 
Kommunikációs készségfejlesztés B2 (EN/DE/ES) 
Kultúraközi kommunikáció B2 (EN/DE) 
Műszaki nyelv B2 (EN/DE) 
Üzleti nyelv B2 (EN/DE/FR) 
Deutsch im Unternehmen B2 (DE) 
Kommunikációfejlesztés TED-előadások alapján B2 (EN) 
English for University Studies B2+ (EN) 
Deutsch für das Studium B2+ (DE) 
 
+ speciális, kari szaknyelvi tárgyak  (EN/DE) 

 
 
Gazdasági vizsgatréning (EN) 
 
Középfokú vizsgatréning (DE) 

(hallás, beszéd) 
 

Középfokú vizsgatréning (DE) 
(olvasás, írás) 
 

C1 
English Around the World C1 (EN) 
Aktuelles aus Deutschland – Kommunikations- 
training C1 (DE) 

Professional Writing C1 (EN) 
English for Professional Success C1 (EN) 
Deutsch für Erfolg im Beruf C1 (DE) 

Felsőfokú vizsgatréning (EN) 
(hallás, beszéd) 

Felsőfokú vizsgatréning (EN) 
(olvasás, írás) 

Nemzetközi vizsgatréning (EN) 

*A táblázat nem tartalmazza a külföldi hallgatóknak kínált előkészítő, szaknyelvi és a magyar mint idegen nyelv tantárgyakat.



2 
 

Az idegen nyelvi tantárgyak tartalma (áttekintés) 
 

Moduláris rendszer: a tárgyak különböző sorrendben, akár egymással kombinálva is felvehetők. 

Az alábbiak mellett a karok számára fejlesztett szaknyelvi kurzusokat is kínálunk. 

 

B2, B2+, C1 – KREDITES TÁRGYAK (1*2 ÓRA) 
 

Kommunikáció – munkához kapcsolódó nyelvhasználat  
 

Kommunikációs készségfejlesztés B2: A szakmai jellegű, munkához kapcsolódó írásbeli és szóbeli 

kommunikációra készít fel, benne a tanulmányokhoz kapcsolódó témákkal is. (EN/DE) 
Deutsch im Unternehmen B2: A munka világával kapcsolatos kommunikációra készít fel, a középpontban a 

szóbeli kommunikáció fejlesztése áll, de a nyelvhelyesség fejlesztése is kiemelt cél. (DE) 

English for Professional Succes C1 / Deutsch für Erfolg im Beruf C1: A tárgy célja a C1 szintű nyelvtudás 
továbbfejlesztése a munkához kapcsolódó nyelvhasználati területen, a hangsúly a szóbeli és a közvetítési 
készség fejlesztésén van. (EN/DE) 

 

Kommunikáció – interkulturális háttér  
 

Kultúraközi kommunikáció B2: A fókusz a szóbeli kommunikációs készségfejlesztésen van (miközben mindegyik 
készség fejlődik) a kulturális különbségekhez kapcsolódó témákon és az azokat bemutató anyagokon 
(szövegek, filmek) keresztül. (EN/DE/ES) 

 

Tanulmányokhoz kapcsolódó nyelvhasználat 
 

Kommunikációfejlesztés TED előadások alapján B2: A tantárgy célja a prezentációk nyelvezetének, 
felépítésének, érvelésmódjának megtanulása a TED előadások segítségével. (EN) 

English for University Studies B2+/ Deutsch für das Studium B2+: A tárgy a felsőoktatási közegben releváns 
nyelvhasználatra készít fel. (EN, DE) 

Professional Writing C1: A tárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek saját ötleteiket, elképzeléseiket és 
kutatási eredményeiket gördülékenyen és hatékonyan kommunikálni írásban. (EN) 

 

Szakmai nyelvek 
 

Műszaki nyelv B2: A leendő mérnökök szakmai nyelvhasználatát fejlesztő tárgy. A műszaki szakszövegek 
megértéséhez és írásához ad segítséget, de nincsenek benne speciális szakterületekhez tartozó mélyebb 
tartalmak. (EN/DE) 

Üzleti nyelv B2: A hallgatók alapvető gazdasági tartalmakat, folyamatokat, jelenségeket tanulnak meg idegen 
nyelven; nem kommunikációs készségfejlesztés az elsődleges cél. Mérnökhallgatóknak is hasznos, olyan 
tartalmakat és nyelvi elemeket dolgozunk fel, amelyek egy (közép)vezető pozícióban dolgozó mérnöknek 

is fontosak lehetnek. (EN/DE/FR) 
 

 

C1 – 0 KREDITES TÁRGYAK (1*2 ÓRA) 
 

Felsőfokú kommunikáció 
 

English Around the World C1 / Aktuelles aus Deutschland – Kommunikationstraining C1: A tárgy célja, hogy 
a hallgatók aktuális témákhoz kapcsolódó videók és szövegek segítségével továbbfejlesszék a 
kommunikációs készségüket. (EN/DE) 
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B2  ÉS C1 SZINTŰ VIZSGATRÉNINGEK – 0-KREDITES TÁRGYAK (1*2  VAGY 2*2 ÓRA) 
 
Cél: a nyelvvizsga-feladattípusok, vizsgáztatási módszerek megismerése és gyakorlása, a vizsgázói stratégiák 
fejlesztése. Azoknak ajánljuk, akiknek a nyelvtudása már közel eléri a vizsga szintjét.  
 
Középfokú vizsgatréning (1*2 óra): Külön tárgy foglalkozik az olvasás+írás, ill. a hallás+beszéd vizsgarészekkel 

középfokon. (DE) 
Gazdasági vizsgatréning (1*2 óra): A középfokú gazdasági nyelvvizsgára felkészítő tréning. (EN) 
 
Felsőfokú vizsgatréning (1*2 óra): Külön tárgy foglalkozik az olvasás+írás, ill. a hallás+beszéd vizsgarészekkel 

felsőfokon. (EN) 
Nemzetközi vizsgatréning (2*2 óra): Nemzetközi vizsgákra készít fel, ez 2*2 órás, mindegyik vizsgarésszel 

foglalkozik. (EN) 
 

 
 

B2 ÉS B2 SZINT ALATT –  0-KREDITES TÁRGYAK (1*2  VAGY 2*2 ÓRA) 
 
Kezdő A1 / Középhaladó A2 (2*2 óra): A munkavállaláshoz szükséges kommunikációra készít fel, de szerepel 

benne a mindennapi élethez kapcsolódó szókincs is. Mivel a felsőoktatásban tanulók mindennapi életének 
része az önálló munkavégzés és a folyamatos tanulás, ehhez igazodva ebben a kurzusban gyorsabb a 
tanulási folyamat, tehát a kurzus elvégzése több önálló tanulást igényel. (Kezdő: DE/ES/FR/IT, 
középhaladó: DE/ES) 

Nyelvtani rendszerező A2 (1*2 óra): A tantárgyat olyan hallgatóknak szánjuk, akik korábban tanulták a nyelvet, a 
szókincsük, szóbeli kommunikációjuk A2 szintű, de nyelvhelyességi problémáik vannak. A tantárgy fő 
célja, hogy a nyelvtani hiányosságok pótlása után a hallgatók elkezdhessenek egy B1 szintű kurzust. 

(DE/ES/FR/IT) 
Szintre hozó B1 (1*2 óra): A tantárgy olyan hallgatók fejlesztését szolgálja, akik régen tanulták a nyelvet, vagy 

más okból a B1 szinten hiányosságaik vannak. A tantárgy célja, hogy a hiányosságok pótlása után a 

hallgatók elérjék a B1 szintet. (DE/ES/ FR/IT) 
Szintre hozó B2 (1*2 óra): A tárgy célja a hiányosságok pótlása, a megkopott nyelvtudás felfrissítése. Azoknak 

ajánljuk, akik szeretnék a későbbiekben a B2 szintű kredites kurzusokat felvenni.  (EN/DE/ES) 

 

 

MINDEN, AMI NYELV – EGY HELYEN 
AZ IDEGEN NYELVI KÖZPONT TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAI 
 
Szakirányú szakfordító- és tolmácsképzések: 6 nyelven, az alapdiplomával már rendelkező hallgatók számára 
– nappali, esti és távoktatás formában is.  (www.tfk.bme.hu) 
 
BME Nyelvvizsga: 5 nyelven általános, angol és német gazdasági nyelvvizsga is. (www.bmenyelvvizsga.bme.hu)  
 
BME Nyelviskola: további nyelvtanfolyamok és felkészítők, próbavizsgák, igény szerint online formában is. 
(www.nyelviskola.bme.hu)  

 

Reméljük, sikerül találnia megfelelő kurzust, és viszontlátjuk 2022 szeptemberében! 

 

BME GTK Idegen Nyelvi Központ 

http://www.tfk.bme.hu/
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/
http://www.nyelviskola.bme.hu/

