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ÉLJ  AZ  INGYENES FÉLÉVEIDDEL!

Tájékoztató a nyelvi képzésről

2022/23. tanév

2022. 09. 01.

Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont (IOK)

C épület 5. emelet
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• angol

• arab 

• francia

• kínai

• német 

• olasz

• orosz 

• portugál 

• spanyol

• magyar mint idegen nyelv

2022. 09. 01.

Milyen nyelveket tanulhatok?
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2022. 09. 01.

Milyen formában tanulhatok?
Szabadon választható tárgyként:

Térítésmentes

Térítéses 
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A képesítési/kimeneti követelményekben a diploma 

megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgák számától függően:

 BA szinten egy megkívánt nyelvvizsga esetén – két féléven 

át heti két sáv (2x90 perc)

 BA szinten két megkívánt nyelvvizsga esetén – négy féléven 

át heti két sáv (2x90 perc)

 MA szinten a hallgatók térítéses formában tanulhatnak nyelvet.

Dia címsor

2022. 09. 01.

Térítésmentes nyelvi képzés
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Gyakorlati jegy minden félévben, amely az átlagba 

beszámít

Követelmények: órai munka, dolgozatok, házi  feladatok,   

kiselőadás, egyéb követelmények teljesítése

A nyelvi kurzusok egységesen 3 kreditesek.

Jelentkezni a Neptunon lehet, ha meggondolja magát 

és mégsem veszi fel a tárgyat, akkor a határidőig 

iratkozzon le!

2022. 09. 01.

Térítésmentes nyelvi képzés



6

• Nincs kredit és osztályzat;

• Az adott kurzustípushoz tartozik térítéses 

kód is, ide kell jelentkezni!

• Fizetés Neptun gyűjtőszámlán

• KEDVEZMÉNYEK!!

2022. 09. 01.

Térítéses nyelvi képzés
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2022. 09. 01.

Lehetséges tanulási utak
 6. Szaknyelv felsőfok II. 



5. Szaknyelv felsőfok I. 




4. Általános felsőfok II.

 Önköltséges

 nyelvvizsga felkészítők
 3. Általános felsőfok I.




 2. Szaknyelv középfok II.                                     Középfokú nyelvvizsga




 1. Szaknyelv középfok I.                                    Középfokú nyelvvizsga


 0. Szakmai előkészítő

Felsőfokú nyelvvizsga

Felsőfokú nyelvvizsga
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• Minden azonos típusú csoportban azonos tematika

• Cél: azonos csoportban két félévig tanulni

• Különböző utakon lehet eljutni a szaknyelvi vizsgáig

• Akkor is célszerű letenni a szaknyelvi vizsgát, ha már van 

általános középfokú vizsgája

• Akkor is célszerű a felsőfokú vizsgára törekedni, ha a 

diplomához elég a középfok - a munkaerőpiacon nem lesz 

elég!

2022. 09. 01.

Moduláris rendszer
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SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ  - kezdő szeptemberben indul, esetenként van keresztféléves is (B1, B2 szint)

SZAKMAI KÖZÉPFOK                                         

SZAKMAI FELSŐFOK

ÁLTALÁNOS FELSŐFOK

2022. 09. 01.

Kurzus típusok
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Szakmai előkészítő                

2 sáv/hét, vagy

2 sáv/hét térítésmentes + heti egy sáv térítéses 
CÉLJA: 

• a kis nyelvek tanulásának ösztönzése, gyors ütemű haladás, a szakmai 

nyelv fokozatos beépítése;

• Középfokú nyelvvizsga szint elérése a tanulmányi idő alatt!
Azonos nyelvből azonos típusú kurzus térítésmentesen max. két féléven át vehető fel! 

(pl. szakmai előkészítő B1 szint és B2 szint azonos kurzustípusnak számít, így ha B1 

szintről indul, a B2-t térítésesen veheti fel)

2022. 09. 01.

Kezdő nyelvtanulás
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KEZDŐ CSAK TÉRÍTÉSES FORMÁBAN - heti 4 óra 

NEPTUNBAN: szakmai előkészítő térítéses 1.szint; 2.szint  

3.szinttől már térítésmentesen is felvehető!

ÉRDEMES ELSŐ FÉLÉVBEN ELKEZDENI - kapcsolódó lehetőségek, 
ösztöndíjak

2022. 09. 01.

Kínai nyelv
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Horizontális: adott féléven belül

Vertikális: BA és MA képzésen belül külön-külön

Az adott félévben felvett térítéses sávok díja az előző félévekben 

összevontan kifizetett térítési díj 5-ával %-val csökken

Dia címsor

2022. 09. 01.

Kedvezmények
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Minél több térítéses sávot vesz fel, annál kevesebbet fizet!

Horizontális és vertikális kedvezmény:

• az aktuális díjat mindig a korábbi félévekben nyelvtanulásra 
fordított összes térítési díj 5%-ával csökkentjük a teljes BA és MA 
képzés alatt külön-külön; (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. 

További információ: emese.bujtas @uni-corvinus.hu

Dia címsor

2022. 09. 01.

IOK nyelvi bérlet
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2022. 09. 01.

IOK nyelvi bérlet díjtáblázat



15

• A térítésmentes sávokat elsősorban szaknyelv tanulására használja; 

• A korábban tanult nyelveket fejlessze felsőfokra; 

• Tanuljon új nyelveket, ezekből a képzés ideje alatt törekedjen a középfokú 
tudás megszerzésére;

• Profitáljon a kiemelkedően széles nyelvi választékból, 

• Csökkentse nyelvtanulási költségeit az IOK NYELVI BÉRLETTEL

2022. 09. 01.

Javaslatok
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• HALVEL értékelés szerint kiváló tanárok tanítanak

• Anyanyelvi tanárok minden nyelvből

• Kiváló infrastruktúra

• Hallgatóközpontú, interaktív órák

• Vizsgafelkészülés támogatása

2022. 09. 01.

Amiért érdemes hozzánk járni
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2022. 09. 01.

TERVEZZE MEG NYELVTANULÁSÁT, 

SAJÁTÍTSA EL A 

GAZDASÁGI / NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

SZAKNYELVET, 

HASZNÁLJA KI AZ EGYETEMI ÉVEKET 

INTENZÍV NYELVTANULÁSRA! 

A KARRIER ALAPFELTÉTELE AZ IDEGEN 

NYELV(EK) MAGAS SZINTŰ ISMERETE. 
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2022. 09. 01.

C épület V. emelet 551. szoba 
Bujtás Emese

emese.bujtas@uni-corvinus.hu

Segítünk az eligazodásban!

mailto:emese.bujtas@uni-corvinus.hu
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2022. 09. 01.

EREDMÉNYES NYELVTANULÁST KÍVÁNUNK!

IOK TANÁRAI


