Az Óbudai Egyetem hallgatói követelményrendszere HKR.1. számú melléklet
– Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata a kritériumtárgy felvételéhez
-

a 2017. szeptember 1-je után beiratkozott, nappali munkarendű alapképzésben részt vevő
hallgatóknak német vagy angol nyelvű szakmai idegen nyelv tárgyat kell teljesíteniük,
amennyiben az adott alapképzési szak mintatantervi tárgyai között ilyen tárgyteljesítési
kötelezettség nincs előírva.

Mentesül a fenti tárgy teljesítése alól az a hallgató, aki
a) államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú szakmai nyelvvizsgával, vagy
b) államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával, vagy
c) az a) és b) pontban meghatározott nyelvvizsgákkal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy
oklevéllel, vagy
d) az Egyetem által online formában szervezett, sikeres (érvényes) szaknyelvi eredménnyel
rendelkezik.
-

a 2017. szeptember 1-je előtt beiratkozott, nappali munkarendű alapképzésben részt vevő
hallgatóknak német vagy angol nyelvű kritériumtárgyat előkészítő szaknyelvi kurzust kell
teljesíteniük.

Mentesül a fenti tárgy teljesítése alól az a hallgató, aki
a) legalább államilag elismert, középfokú írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsgával, vagy
b) az a) pontban meghatározott nyelvvizsgával egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel,
vagy
c) az Egyetem által online formában szervezett, sikeres (érvényes) szaknyelvi eredménnyel
rendelkezik.
Minden nappali alapképzésben résztvevő hallgatónak kritériumtárgyként fel kell vennie kettő, az
Egyetem által meghirdetett angol vagy német nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell az arra előírt
számonkérést,
A kritériumtárgy kiválasztása háromféle formában történhet:
a) a kar által meghirdetett, a mintatantervben szereplő szakmai tárgyat a hallgató (ha korábban azt
magyar nyelven még nem teljesítette) német vagy angol nyelven felveszi, és ezen a nyelven teljesíti a
tárgy eredeti követelményrendszerét. A tárgy ebben az esetben a tantárgy eredeti kreditértékével
szerepel.
A hallgató a tanterve szerinti idegen nyelven oktatott tárgyak mindegyikét felveheti, ha korábban
azokat magyar nyelven még nem teljesítette.
b) a hallgató a kar által német vagy angol nyelven meghirdetett olyan kurzust választ, amely(ek)
követelményeit magyar nyelven korábban már teljesítette. A számonkérési formája évközi jegy, a
tárgy óraszáma két-három óra/hét, terjedelme egy félév. A kurzus ebben az esetben beszámítható
szabadon választható tárgynak két kredit értékkel.
c) a kar (vagy más kar) által meghirdetett, de nem a hallgató mintatantervében szereplő szakmai
tárgyat is felvehet a hallgató német vagy angol nyelven. A számonkérés formája évközi jegy, a tárgy

óraszáma két-három óra/hét, terjedelme egy félév. A kurzus ebben az esetben beszámítható
szabadon választható tárgynak két kredit értékkel.
A karok egy féléves, szaknyelvi tárgyat hirdetnek meg:
a) a 2017. szeptember 1-je előtt beiratkozott hallgatók heti négy órás nyelvi labor keretében veszik
fel a tárgyat,
b) a 2017. szeptember 1-je után beiratkozott hallgatók heti három órás nyelvi labor keretében veszik
fel a tárgyat, Az Óbudai Egyetem hallgatói követelményrendszere HKR.1. számú melléklet – Az
Óbudai Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata, amelynek célja a kritériumtárgy sikeres
teljesítésének előkészítése, tartalma karonként kerül meghatározásra.
A szaknyelvi tárgy szabadon választható tárgyként is felvehető, két kredit értékkel, amely évközi
jeggyel zárul.
A karok meghirdethetnek:
a) a középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgára felkészítő egy féléves heti 4 órás angol nyelvi
képzést azok számára, akik az adott nyelvből nem rendelkeznek középfokú B2 típusú komplex
általános (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgával. Szabadon választható tárgyként is felvehető két
kredit értékkel, évközi jeggyel zárul;
b) német nyelvi képzés is meghirdethető azzal a kitétellel, hogy a kurzust csak azok a hallgatók
vehetik fel, akik a kritériumtárgyat német nyelvből teljesítik;

