TÁJÉKOZTATÓ
NYELVTANULÁS A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
SZÉKESFEHÉRVÁRI CAMPUSÁN
A Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán folyó nyelvi képzést a BCE Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpontja (IOK)
biztosítja. Javasoljuk, hogy éljen az ingyenes szak/nyelvtanulás lehetőségével, illetve érdeklődése szerint tanulmányai során a kedvező
térítéses képzési lehetőséget is használja ki új nyelv tanulására, vagy nyelvtudásának továbbfejlesztésére.
Egyetemünkön BA szakok hallgatói részére térítésmentes nyelvtanulási lehetőség a képesítési/kimeneti követelményekben a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgák számától függő órakeretben jár:
• egy megkívánt nyelvvizsga esetén – két féléven át heti két sáv
• két megkívánt nyelvvizsga esetén – négy féléven át heti két sáv
A térítésmentes kétsávos nyelvet szabadon választható tárgyként tanulhatja, és az átlagba beszámítandó osztályzatot és két kreditet
kap. MA szakok hallgatói csak térítéses formában tanulhatnak nyelvet, osztályzatot, kreditet ezekért a kurzusokért nem kapnak.
A térítési díjakat a BCE „Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat” 1. sz. melléklete (Díjtételek) határozza meg, ez jelenleg sávonként
20.000.- Ft/félév. A kurzusok csak heti kétsávos formában vehetők fel. A „kis nyelvek” tanulását kedvezményes térítési díjakkal is
igyekszünk ösztönözni. Az idei tanévben ez az olasz, orosz és a spanyol nyelvre vonatkozik.
Minden kurzus térítésmentes és térítéses formában is felvehető.
Kurzustípusok a jelenlegi kínálatban
A n g o l nyelv:
térítésmentes/térítéses
fizetendő díj
szakmai középfokú vizsgára
térítésmentes formában heti két sáv vagy
felkészítő
térítéses formában heti két sáv
40 000 Ft.
szakmai felsőfok angol
térítésmentes formában heti két sáv vagy
térítéses formában heti két sáv
T ö b b i n y e l v (olasz, orosz spanyol):
térítésmentes/térítéses
szakmai előkészítő
térítésmentes formában heti két sáv vagy
/kezdő, álkezdő/B1/
térítéses formában heti két sáv

fizetendő díj
36 000 FT.

Az ún. IOK NYELVI BÉRLET kedvezményt jelent az egy féléven belül, illetve a teljes BA és külön a teljes MA képzés során felvett térítéses kurzusok alapján. Ennek értelmében az aktuális díjat az egy féléven belül felvett, illetve a korábbi félévekben nyelvtanulásra fordított összes térítési díj 5%-ával csökkentjük. (Például a 40 000 Ft-os heti 4 órás kurzus díja, amennyiben a hallgató BA
képzése teljes ideje alatt minden félévben felveszi, a hatodik félévben 31 000 Ft lesz. A kedvezményt BA és MA képzésen belül
külön lehet érvényesíteni, a kettő nem vonható össze.
A nyelvi csoportokba jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik. Egy-egy kurzus megjegyzés rovatába kerülnek a különleges információk: egyféléves, kétféléves. Az egyféléves gazdasági angol kurzust a Székesfehérvári Campuson tanulók igényeinek való jobb megfelelés okán indítjuk, mivel azt tapasztaltuk, hogy a tavaszi félévben kevesen tudták beilleszteni a tanulmányaikba a nyelvet. A tematika a gazdasági szaknyelvi vizsgára való felkészülést szolgálja. A tavaszi félévben ez a kurzus célzott
nyelvvizsga felkészítővel folytatódik. Az angol kurzus a Székesfehérvári Campus oktatási rendje szerint kerül megszervezésre
jelenléti vagy távoktatás formájában.
A kezdő olasz, orosz és spanyol nyelv kétféléves egymásra épülő tematika szerint kerülnek meghirdetésre, és folytathatók a
tavaszi félévben. Ezeket a kurzusokat idén online formában hirdetjük budapesti tanárokkal. Valós idejű és időtartamú online
órákat tartunk, az alkalmazott platform mikrofonnal, kamerával biztosítja a magas szintű interaktivitást és csoportélményt. A
tavaszi félév nyelvóráinak hallgatói értékelése és igen magas elégedettségi mutatója azt bizonyítja, hogy ezek az órák is teljes
értékűen hasznosíthatók, válasszák bátran!
Egyetemünkön az IOK mellett akkreditált vizsgaközpont is működik, melyről részletesen a Corvinus Nyelvvizsgaközpont honlapján (www.corvinusnyelvvizsga.hu) olvashat. Évente három vizsgaidőszakban várjuk a szaknyelvből (gazdasági és nemzetközi kapcsolatok) vizsgázókat, általános vizsgát pedig évente öt vizsgaidőszakban tehet angol és német nyelvből. További információért látogasson el a Vizsgaközpont honlapjára.
Kérdéseikkel keressék bizalommal a Székesfehévári Campus Tanulmányi Irodáját vagy írjanak budapesti tanulmányi koordinátorunknak: emese.bujtas@uni-corvinus.hu
Várjuk a nyelvórákon és eredményes nyelvtanulást kívánunk!
Dr. Dobos Ágota
igazgató
agota.dobos@uni-corvinus.hu

