Tájékoztató a
NYELVI SZINTFELMÉRŐRŐL
Kedves Hallgató!
A Nyelvi szintfelmérő teljesítése az alapképzésben résztvevő nappali és levelező tagozatos hallgatók
számára is kritérium követelmény, a szaknyelvi tárgy(ak) előfeltétele. A szaknyelvi tárgyak a tanrend szerint
kötelező tárgyak, ami azt jelenti, hogy aki nem teljesíti őket, az nem bocsátható záróvizsgára.
A szintfelmérőt ebben a félévben személyesen írhatják meg. Akinek van korábbi sikertelen Nyelvi
szintfelmérő vizsgája, az is jelentkezhet, nem kell érte térítést fizetnie, de egy vizsgaidőszakban csak kétszer
próbálkozhat. A tesztet ANGOL, NÉMET vagy OLASZ nyelven írhatja meg, amiről szabadon dönthet.
Az személyesen megírandó szintfelmérő a gyakorlatban azt jelenti, hogy Ön az alábbiak szerint kap
lehetőséget a teszt kitöltésére: 2019. január 14-től 2019. január 19-ig, 800-1500 között
I. BUDAPESTEN: az Oktatásszervezési Osztály 307., szombaton 309. szobájában
II. TATABÁNYÁN: B. épület 101. szobájában
A jelentkezés menete:
1. A Nyelvi szintfelmérő tárgynak a 2018/19/1. féléven a felvett tárgyak között szerepelnie kell. (Ha még
nem vette fel a félévre, írjon a juraszik.attila@edutus.hu e-mail címre, hogy szeretné a tárgyat
felvenni. Feltétlenül írja meg, hogy melyik nyelv.)
2. A vizsgaidőpontra mindenkinek magának kell jelentkeznie.
a. Vizsgák menüpont/Vizsgajelentkezés
A teszt kitöltésére maximum 45 perc áll rendelkezésre.
A szintfelmérő megírása a következő hallgatóknak ajánlott:
- minden olyan nappalis és levelezős alapszakos hallgatónak, aki még nem írt korábban sikeres
szintfelmérőt, és a 2018/2019-os tanév 2. félévében kívánja felvenni az első szaknyelvi kurzust,
- minden olyan nappalis és levelezős turizmus-vendéglátás és nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatónak,
aki a második idegen nyelvből még nem teljesítette a szintfelmérőt, és a 2018/2019. tanév 2. félévében
kívánja a második szaknyelvből az első szaknyelvi kurzust felvenni.
A teszt az alábbi készségeket méri és összesen 50 pontot ér:
• szövegértés
• szókincs és nyelvtan
• íráskészség
A szintfelmérő eredménye MEGFELELT vagy NEM FELELT MEG. A megfelelt minősítést min. 60%-os
teljesítménnyel lehet elérni.
Aki megfelelt, az a tavaszi félévben felveheti az angol, német ill. olasz szaknyelv I. vagy III. tárgyat (azaz
elkezdheti az első vagy a második idegen nyelv tanulását).
Aki nem felelt meg, annak legközelebb 2019. június első hetében lesz lehetősége a szintfelmérő teljesítésére.
Addig nyomatékosan javasoljuk, hogy használjanak fel minden lehetőséget az általános nyelv tanulására!
Ha további kérdései vannak a szintfelmérővel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal!
Szakmai kérdéseivel keresse Dr. Peres Annát: peres.anna@edutus.hu
Sok sikert kívánunk!
Oktatásszervezési Osztály

