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 A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLKITŰZÉSE, MÓDSZEREI 

A magyar felsőoktatás minőségfejlesztési folyamatában fontos terület a szakmai képzéssel 

szorosan összefüggő nyelvismeret, az idegen nyelvi/szaknyelvi képzések fejlesztése. A 

szakemberképzés teljes folyamata, a hallgatók nemzetközi cserekapcsolatokban való 

részvétele, továbbá a végzettek eredményes helytállása a munka világában az általános nyelvi 

ismereteken túl a szaknyelvi, a szakterületi képzésük konvencióinak megfelelő szintű és 

tartalmú idegen nyelvi szakmai nyelvhasználatot és kommunikációs képességeket is 

megköveteli.  

Kutatásunk alapvető kiindulópontja, hogy a felsőoktatási intézmények valamennyi szintjén 

eddig még nem kellően kihasznált lehetőségek rejlenek ahhoz, hogy a szakmai és a 

nyelvi/szaknyelvi képzés egymás hatékonyságát erősítő folyamattá válhasson.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatási Nemzetközi Főosztálya  az Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézet (OFI) közreműködésével és megbízásával végzett kutatás célja a 

felsőoktatási intézményekben jelenleg folyó nyelvi és szaknyelvi képzések feltérképezése. A 

kutatás megvalósítói: Dr. Silye Magdolna (Debreceni Egyetem) és Dr. habil. Kurtán Zsuzsa 

(Pannon Egyetem).  

A kutatás kiterjed 23 magyarországi állami felsőoktatási intézményre (15 állami és 2 egyházi 

egyetem, valamint 6 főiskola).  

 

 

Egyetemek 

Budapesti Corvinus Egyetem 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

 Debreceni Egyetem 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 Kaposvári Egyetem 

 Miskolci Egyetem 

 Nyugat-magyarországi Egyetem 

 Óbudai Egyetem 

 Pannon Egyetem 

 Pécsi Tudományegyetem 

 Semmelweis Egyetem 

 Széchenyi István Egyetem 

 Szegedi Tudományegyetem 

 Szent István Egyetem 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Károli Gáspár Református Egyetem 

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Főiskolák Budapesti Gazdasági Főiskola 

 Eszterházy Károly Főiskola 

 Károly Róbert Főiskola 

 Kecskeméti Főiskola 

 Nyíregyházi Főiskola 

 Szolnoki Főiskola 

 

Az adatbázis létrehozásához valamennyi vizsgált intézménnyel személyes kapcsolatot 

alakítottunk ki. Az intézmények karain folyó (szak)nyelvi képzésére vonatkozó visszajuttatott 

kérdőívek (függelék), valamint a személyes látogatások és interjúk alapján gyűjtött adatok 

elemzése alapján kapott eredmények jól reprezentálják a magyarországi felsőoktatási 

intézményekben jelenleg folyó (szak)nyelvi képzés helyzetét.  
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Az adatértékelés módszerével kapcsolatban megjegyzendő, hogy az egyes vizsgálandó 

kérdésekkel kapcsolatban összegyűjtött adatokat előfordulási gyakoriságként számértékükön 

kezeltük, ezért az elemzési eredmények csak a vizsgált intézményekre vonatkoztathatóak és 

csak számértékükön értelmezendőek.  

Az egyes fejezeteken belül az alfejezetek után zárójelben szereplő számok a csatolt kérdőív 

megfelelő pontjaira utalnak. 

A függelékben található (1) az ábrák jegyzéke, (2) összesítés, amely feltünteti az egyes ábrák, 

a kérdőív megfelelő kérdései és az egyes fejezet részek közötti kapcsolatokat), (3) a kérdőív 

űrlap. 
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EREDMÉNYEK 

1. A (SZAK)NYELVOKTATÁS SZERVEZETI KERETEI  

A kutatás során felmértük, hogy a nyelvi képzést biztosító szakemberek milyen szervezeti 

keretek között dolgoznak, melyek a felsőoktatási intézményekben jellemzően működő 

szervezeti formák, mi a finanszírozásuk forrása. Helyzetképet nyújtunk arról, melyek a 

(szak)nyelvi képzés fő területei és az oktatott nyelvek, valamint bemutatjuk a nyelvoktatás 

jellegének megoszlását (általános nyelv / szaknyelv). Vizsgáltuk a szaknyelvi képzés helyét és 

a hallgatói létszámokat az egyes képzési szinteknek megfelelően, továbbá azt, hogy működik-

e az intézményekben nyelvvizsga központ vagy nyelvvizsgahely.  

 

1.1. Szervezeti forma (II.1) 
1.ÁBRA 

 
A felsőoktatási intézmények (szak)nyelvoktatást ellátó egységei nagy változatosságot mutató 

szervezeti keretek között működnek (1. ábra). A (szak)nyelvoktatását ellátó szakemberek 

legnagyobb számban (39 értékelhető válasz alapján 394 fő) önálló nyelvoktatási egység 

(idegen nyelvi központ, lektorátus) keretei között, vagy önálló nyelvoktatási egységként 
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működő tanszékeken (228 fő) dolgoznak. A nyelvvizsga központként (vizsgahelyként) 

működő egységek megadott összlétszáma 115 fő. Intézményi szaktanszékhez tartozó 

szervezeti formában jelölték 25 fő tevékenységét. Az egyéb kategóriában említett 62, illetve 4 

fő nem önálló egység keretei között tevékenykedik. Előfordul, hogy bölcsész- és tanárképzést 

ellátó nyelvi szaktanszék oktatói látnak el nyelvoktatási tevékenységet, vagy nem nyelvszakos 

szaktanszéki oktatók végeznek nyelvismeret birtokában (szak)nyelvoktatást.  

Összességében megállapítható, hogy a szervezeti keretek kialakítása jelentős mértékben 

intézmény-függő. 
 

1.2. A nyelvoktatás finanszírozásának forrása (II.2.) 
2. ÁBRA 

 
 

 
 
A többség válasza alapján (2. ábra) a megkérdezettek kevesebb számban jelezték, hogy 

finanszírozásuk forrása az állami költségvetés. Jóval nagyobb számban számoltak be arról, 

hogy az állami költségvetés mellett saját bevétel alapján működnek. Az interjúk során pedig 

az adatokat azzal a véleményükkel egészítették ki, hogy a szaknyelvoktatás helyének, 

fontosságának megítélése olyan mértékben függ az egyes intézmények helyzetétől, hogy 

működésük tervezése komoly akadályokba ütközik. 

 



 7 

1.3. A (szak)nyelvi képzés területei és az oktatott nyelvek (képzési szinttől függetlenül) 

(II.4.7.) 
3. ÁBRA 
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3.a. ÁBRA 

 
 

A szaknyelvek szakterületi megoszlása a megkérdezett intézmények képzési profilját tükrözi 

(3. ábra, 3.a. ábra), amiben erősen dominál az üzleti-gazdasági jelleg. Az egyéb kategóriában 

egy-két említéssel megjelölték még a következő szaknyelveket: nemzetközi kapcsolatok, 

pénzügy-számvitel, közigazgatás, diplomácia, politika, társadalomtudomány, sport, 

informatika, média, egyházi, teológia, zene. 

 

Valamennyi vizsgált felsőoktatási intézményben folyik szaknyelvoktatás a képzési profilnak 

megfelelő területeken, azonban széles változatosságot mutató megvalósulásban. A képzési 

szintektől függetlenül mutatjuk be a jelenlegi szaknyelvi képzési területeket (3. ábra).  

A műszaki képzési területen belül mechatronika, környezetmérnöki, műszaki 

földtudományok, faipari, közlekedésmérnöki, műszaki menedzser, jellemzően karspecifikus 

szaknyelv-oktatási területeket jelöltek meg a válaszadók.  
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A természettudományi képzésen belül megjelölt szaknyelvi képzés területei a következők: 

általános természettudomány, fizika, matematika, biológia, földrajz, környezettudomány, 

kémia, területfejlesztés, szőlészet-borászat, növényorvos, vadgazda, ökotoxikológus, 

természetvédelmi mérnök.  

Az orvosi képzésben megjelölt szaknyelvi képzés területei: általános orvosi, fogorvosi, 

gyógyszerészi, egészségtudomány, dietetika. 

A jogi képzésben feltüntetett szaknyelvi képzés területei: jogi és igazgatási (jogász és 

igazgatási szervező), közjog, magánjog 

A gazdasági, az üzleti-kereskedelmi, valamint a turizmus-vendéglátás képzésen belül 

megjelölt szaknyelvi képzés lefedi valamennyi szakmai képzési területet. 

Az agrártudományi területen megjelölt szaknyelvi képzés területei: élelmiszermérnök, 

biomérnök, szőlész-borász, kertészmérnök, tájépítészmérnök, erdészet, természetvédelem, 

környezetvédelem, vadászat. 

A válaszok alapján a következő idegen nyelveket (14) oktatják a felsőoktatási 

intézményekben, nagy változatosságot mutató szakterületeken és szinteken:  

angol, német, francia, latin, olasz, orosz, spanyol, portugál, kínai, arab, holland, lengyel, 

japán, koreai. 

 Az oktatott nyelvek közül a megkérdezettek kiemelkedően magas számban említik a németet 

és az angolt. Az angol nyelv kiugróan magas jelenléte valamennyi szaknyelvi képzési 

területen azzal magyarázható, hogy a nem anyanyelvű beszélők számára is elengedhetetlenül 

fontos nemzetközi nyelvként vált használatossá a nemzetközi kommunikáció területein, a 

tudományos életben. A többi nyelv oktatását részben a szakterületi képzés sajátosságai 

befolyásolják, részben pedig az intézmények döntik el a működési feltételek, anyagi forrásaik 

függvényében.  

1.4. A nyelvoktatás jellege (II.4) 
4. ÁBRA 
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A 4. ábra az intézmények összhallgatói létszámához viszonyított százalékos megoszlást közöl 

az általános, illetve a szaknyelvi képzésben résztvevő hallgatók viszonylatában. A százalékos 

megoszlás is megerősíti azt a más adatokban szintén tükröződő tényt, hogy a 

szakegyetemeken jelentős energiát fordítanak a hallgatók általános nyelvi felkészültségében 

mutatkozó hiányosságok pótlására (Lásd még a megkérdezettek szöveges észrevételeit) a 

kimeneti követelményekben előírt nyelvvizsga sikeres megszerzésének érdekében.  

A szaknyelvoktatásban részesülő hallgatók aránya rendkívül alacsonynak ítélhető meg. Az 

interjúkban arról számolt be a megkérdezettek többsége, hogy a már nyelvvizsgával a 

felsőoktatásba belépő hallgatóknál teljesítettnek tekintik a nyelvismereti követelményeket, így 

nagy arányban fordulhat elő, hogy ezeket a hallgatókat tanulmányaik során nem éri olyan 

hatás, kritérium, a tanulmányaik végzéséhez szükséges szaknyelvi követelmény, melynek 

alapján tudatosíthatnák a szakképzettségüknek megfelelő szakmai nyelvhasználati 

jellegzetességeket és fejlődne az általános nyelvismereten túl a szaknyelv-tudásuk is. 

Megkérdezettek arról számoltak be, hogy ezekben az esetekben az idegen nyelv 

használatának hiányában a hallgatók belépéskor még meglévő nyelvtudása is meggyengül, 

mire tanulmányaikat befejezik. 

 
1.5. A szaknyelvi képzés helye, hallgatói létszám (II..4.2.  II. 4.6. ) 
 

A szaknyelvi képzés helye 
5. ÁBRA 

 
 

A megkérdezettektől nyert adatok (5. ábra) alapján megállapítható, hogy a szaknyelvi 

felkészítés kiugróan legnagyobb számú hallgatót befogadó szegmense az alapképzés (16862), 

illetve jelentős mértékben az osztatlan rendszerű szakok (4963), illetve a felsőfokú 

szakképzés (4283).  Az ábra itt is egyértelműen rámutat a mesterképzés (1650) és az 
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alapképzés ésszerűtlen aránytalanságaira: amellett, hogy a mester szakok követelményei 

döntő többségükben semmilyen előrelépést nem várnak el a hallgatók szaknyelvi 

ismereteiben. Ezen a szinten a szaknyelvi képzésben résztvevők alacsony száma arra utal, 

hogy számukra még az alapképzésben megszerzett szaknyelvi ismereteik szinten tartását sem 

biztosítják. (tudják biztosítani).  

A szaknyelvi képzés legmagasabb fokának a jelenlegi állapotok szerint a szakirányú 

továbbképzési szakként működő szakfordító képzés tekinthető, bár tantervbe épített, nem 

szakjellegű emelt szintű szaknyelvi programok (főként gazdasági szaknyelvi területen) több 

intézményben is léteznek (pl. BGF, BMGE, DE AGTC, SZE).  

 

A szaknyelvi csoportok létszáma  
6. ÁBRA 
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6. a. ÁBRA 

 
A nyelvi csoportok létszáma (6. ábra) jellemzően 10 és 20 fő közötti, dominánsan 10-15 fő, 

ami a felsőoktatási intézmények gyakorlatainak csoportlétszámaihoz viszonyítva nem kiugró, 

de nyelvpedagógiailag (pedagógiailag) nem tekinthető ideálisnak. A 15 fő fölötti létszám 

kifejezetten nem kívánatos, különösen akkor, ha kezdő nyelvi csoportról van szó. Az interjúk 

során sok kolléga panaszkodott arra, hogy az erősen lecsökkent nyelvtanári létszám vagy 

oktatásszervezési okok miatt nagyon magas létszámú csoportokban kell dolgozniuk, ami 

szinte lehetetlenné teszi a hatékonyságot és a pedagógiai szempontok érvényesítését. Többen 

egyenesen értelmetlennek nevezték az ilyen feltételek mellett végzett oktatást. 

A csoportok összetétele – ha már kialakult – a félévek során általában állandó, azonban 

többféle tényező is veszélyezteti a csoportlétszámok megmaradását. Jellemzően ott csökken a 

hallgatói létszám, ahol a hallgatók számára nem valamely feltételhez kötött kritérium a 

(szak)nyelvi kurzus teljesítése. 

Az interjúk során általánosan hangoztatott vélemény volt, hogy állapítsanak meg 

központilag támogatott, intézményileg szabályozott, kötelező kritérium feltételeket a 

szaknyelvoktatásra jelentkezett hallgatók számára, ami alapvetően összhangban áll a 

leendő szakképzettségüknek megfelelő ismeretek megszerzésével és használhatóan segíti 

annak kialakítását már a szakmai képzés szerves részeként. 

Szintén a személyi feltételek szűkössége és oktatászervezési nehézségek miatt nem tudják 

érvényesíteni a csoport állandóságot ott, ahol ez lenne pedagógiailag indokolt, vagy éppen az 

előmeneteltől függő csoport összetétel változtatást (6.a. ábra). Az interjúkból az is kiderült, 

hogy a problémák megoldásához általában nem kapnak támogatást az intézmények részéről, 

mert a döntéshozók az esetek többségében a szaknyelvi képzést nem tekintik kardinális 

intézményi érdeknek, vagy objektív okok miatt szándékuk ellenére sem tudnak segíteni.  

A csoportok szintjeit tekintve szembetűnő a kezdő csoportok viszonylag nagy számú 

előfordulása, ami felsőoktatási intézményben már nem lenne indokolt, különösen mivel 

általában nem második vagy harmadik nyelvről, hanem a kimeneti feltételhez elvárt nyelvről, 

és szaknyelvről van szó. 
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1.6. A szaknyelvi képzés jellege (képzési szintek, időtartam, óraszám) (II.4.3.)  

 

A szaknyelvi képzésben való részvétel időtartama az egyes képzési szinteken 
7. ÁBRA 

 
 

 

7. a. ÁBRA 
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A szaknyelvi képzés jellegére vonatkozó adatokat a 7. és a 7.a ábrán foglaltuk össze. A 

válaszok alapján a kötelező szaknyelvi képzés átlagos időtartama az alapképzésben 3-4 félév 

(3,85), a mesterképzésben ennél alacsonyabb mértékű (2,43 félévnyi). Az intézmények 

jellemző számában választható a szaknyelvi képzés, ebben a formában még alacsonyabb 

értékek figyelhetők meg: alapfokon 2,67, mesterszinten 1,75 félévnyi időtartam. Ugyancsak 

alacsony a kötelező szaknyelvi képzés időtartama az osztatlan, illetve szakirányú képzésben, 

ahol viszont kiugróan magas a választható formában nyújtott szaknyelvoktatási lehetőség 

(5,75 félév). 

Az ábrák egyértelműen mutatják azt a fordított arányt, ami a szaknyelvoktatásban való 

kötelező részvétel időtartamát és a képzési szintek progresszióját jellemzi: minél magasabb 

képzési szintre ér a hallgató, annál inkább csökken a kötelező szaknyelvi képzésben eltöltött 

féléveinek száma és nő a választható képzésben való részvételéé. Ez alól kivétel a mester szint 

abban a tekintetben, hogy itt még a választható időtartam is csökken. Ez újabb megerősítése 

annak a több helyen hangsúlyozott ténynek, hogy a felsőoktatásban a szaknyelvi képzés 

jelenleg nem a megfelelő helyen és nem a megfelelő súllyal szerepel. Az általunk 

megkérdezett szaknyelvtanárok általános véleménye szerint ugyanis a felsőoktatás szakember 

képzésében a legerőteljesebb és a képzési profilhoz leginkább alkalmazkodó diverzifikált 

szaknyelvi képzésnek éppen a mester szinten kellene megvalósulnia. Ez a szaknyelvi képzés 

kötelező időtartamának szabályozásával lenne bizosítható, mivel a választhatóság általában 

alacsony részvételi hajlandóságot eredményez. A választhatóság elemének inkább a 

szakmákhoz kötődő diverzifikációban van létjogosultsága, amin mind szakterületi mind 

általános pedagógiai és módszertani változatosság értendő. 

 

1.7. Intézmények és nyelvvizsgaközpontok (I.3.) 

8. ÁBRA 

 
 

A felsőoktatási intézményekben jellemzően jelentős számban működnek nyelvvizsga 

központok vagy nyelvvizsga helyek, 39 értékelhető válaszból 35 jelölte működésüket (8. 

ábra). Az interjúk alapján szoros szakmai kapcsolatuk van az intézmények szaknyelvi 

képzését biztosító egységekkel, minthogy létrehozásuk alapvető célja a szaknyelvi 

ismeretekkel bővített nyelvvizsgáztatás volt. A szaknyelvet oktatók kiemelkedően jelentős 

mértékben látnak el a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos tevékenységeket (például szaknyelvi 
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vizsgarendszerek kidolgozásában, beindításában való közreműködés, vizsgafeladatok 

készítése, vizsgáztatások lebonyolítása).  

Az interjúk során arról is kaptunk információt, hogy egyes intézmények az államilag elismert 

nyelvvizsgák helyett a belső (szak)nyelvi vizsga elfogadását támogatják. (Lásd 3. fejezet 

Kimeneti követelmények). 
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2. A (SZAK)NYELVI KÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

A (szak)nyelvi képzés személyi feltételeinek vizsgálatával adatokat gyűjtöttünk a 

szaknyelvtanárok létszámára, alkalmazásuk módjára, végzettségükre és képzettségükre 

vonatkozóan. A szaknyelvoktatási tevékenység sajátosságai szempontjából vizsgáltuk, hogyan 

szerzik meg az oktatáshoz szükséges szaknyelvi ismereteiket a nyelvtanárok. Képet adunk a 

nyelvtanárok által tartott szaknyelvi órák számáról, információt nyújtunk a 

szaknyelvoktatásba bevont szaktanszéki oktatókról. Bemutatjuk azokat a (szak)nyelvi 

ismereteket igénylő tevékenységeket és feladatokat, melyeket a nyelvtanárok, továbbá a 

szaktanszéki oktatók végeznek az intézmény, valamint egyes szaktanszékek számára 

szűkebben meghatározott munkaköri tevékenységükön felül. Helyzetképet adunk a 

szaknyelvoktatásba bevont anyanyelvi lektorokról is. 

 

2.1. A szaknyelvtanárok létszáma, alkalmazásának módja (III.1) 
 

A felsőfokú oktatási intézményekben a szaknyelv oktatását ellátó nyelvtanárok 

alkalmazásának módját, létszámát, valamint státuszát (besorolását) a 9. és 10. számú ábrákon 

jelenítjük meg. 
 

9. ÁBRA 

 

 
 

A szaknyelv oktatását tipikusan határozatlan idejű alkalmazásban álló nyelvtanárok látják el. 

Az értékelhető válaszok alapján kevesebb számban alkalmaznak határozott idejű 

alkalmazásban álló, illetve óraadói megbízással oktató munkatársakat is (9. ábra). Az egyéb 

válaszokhoz jelölték néhányan például az anyanyelvi lektorokat (akikről az 1.7. pontban 

nyújtunk külön információt), vagy a nemzetközi együttműködések keretében rövid 

időtartamban oktató külföldi előadókat. Az interjúk során a válaszadók gyakran számoltak be 

arról, hogy a távozó (például nyugdíjba vonuló) munkatársak helyett újakat nem vehetnek fel, 

továbbá arról, hogy alkalmazásuk módját nagyban befolyásolják az intézményi szintű (például 

szervezeti átalakítási) döntések. 
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10. ÁBRA 

 
 

Ahogy azt a 10. ábra szemlélteti, a szaknyelvi képzést ellátó tanárok legnagyobb számban 

nyelvtanár beosztásban állnak. Intézményektől függően működnek önálló oktatási egységek 

(szaknyelvi tanszékek), ahol kisebb mértékben jellemző a tanszéki besorolás az ábrán látható 

megoszlás szerint.  

A nyelvtanári beosztásban lévő oktatóktól tipikusan nem várják el munkaköri feltételként a 

tudományos tevékenységet, ugyanakkor a szakmai tudományos tevékenységbe kiemelkedően 

bekapcsolódó és fokozatot szerző oktatók elismertsége intézmény-függő. Találtunk arra 

példákat, hogy a korábban nyelvi lektorátuson dolgozó nyelvtanár tudományos fokozata 

(nyelvpedagógiai PhD) birtokában – intézményi átszervezés alapján – szaktanszékre került 

docensi beosztásba, de arra is, hogy az ugyanilyen fokozattal rendelkező oktató továbbra is 

nyelvtanári, vagy alacsonyabb tanszéki beosztásban tevékenykedik.  
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2.2. A szaknyelvtanárok képzettsége (III.2.1.) 
11. ÁBRA 

 
 
A 11. ábrán összesített válaszok alapján a szaknyelvtanárok legnagyobb számban (525 válasz) 

egyetemi nyelvtanári végzettséggel rendelkeznek. Túlnyomórészt egy vagy két nyelvszakot 

végeztek, tevékenykednek azonban kétszakos (idegen nyelv és valamely szakmai tárgy) 

szakos szaknyelvtanárok is, és magas azok száma (82 válasz) is, akik nyelvtanári diplomájuk 

mellé szakterületi végzettséget is szereztek. Az egyetemi nyelvtanári diplomával rendelkező 

oktatókra vonatkozó válaszok számához képest mintegy egyötöd arányban (92 válasz) 

jelezték, hogy tudományos fokozattal rendelkeznek. Az oktatott szakterület szakmai 

nyelvhasználatának jellemzőihez kapcsolódó témakörben a nyelvtudományi és 

neveléstudományi doktori (PhD) fokozatok megszerzésének mértéke az utóbbi évtizedben 

kiugróan megnőtt és habilitációkra is sor került. 

A szaknyelvet oktatók egy-egy szakterület idegen nyelvű szakmai nyelvhasználatában igen 

komoly jártasságot szereznek, minthogy ez tevékenységük elengedhetetlen része. Nemzetközi 

és hazai szakmai fórumokon közreadott és elismert nyelvészeti, alkalmazott nyelvészeti, 

nyelvpedagógiai, terminológiai stb. publikációk, szakszótárak, tananyagok, államilag és 

külföldön is elismert szaknyelvi vizsgarendszerek, széleskörű szakfordítói és –tolmácsolási 

tevékenységek alapján állapítható ez meg.  

Egyes intézmények magas színvonalú szakmai tudást is megkövetelnek a szaknyelvtanároktól 

(szakszókincs, szakmai műfajok, alapvető szakmai tevékenységek, konvenciók ismerete), 

ugyanakkor ezen ismeretek megszerzésének módja nem kellően kidolgozott és irányított.  
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2.3. A szaknyelvi ismeretek megszerzésének módja (III.2.2.) 

 

Megállapítható, hogy a szaknyelvoktatásba bekerülő nyelvtanárok a szakmai képzés 

területének szakmai nyelvhasználatára, annak specifikus oktatására vonatkozó képzést csak 

elenyésző arányban és esetlegesen kapnak egyetemi tanulmányaik, a tanárképzés során. 

A személyes beszélgetések és interjúk alapján - az eredmények ellenére - még mindig komoly 

hiányosságok vannak abban, hogy a nyelvtanárok a megfelelő szakterületi ismeretek, továbbá 

szaknyelvoktatási módszertani készségek megszerzésében megfelelő támogatást kapjanak.  

A szaknyelvtanárok oktatási tevékenységéhez szükséges szaknyelvi ismeretek 

megszerzésének módját a 12. ábrán összegezzük.  

12. ÁBRA 

 
 
A szükséges szaknyelvi ismeretek megszerzésének jellemző módja az önképzés. Szervezett 

szaknyelvi továbbképzésben itthon vagy külföldön tipikusan az 1990-es évek elején vehettek 

részt szaknyelvoktatók, azóta alkalmi lehetőségek nyílnak esetlegesen, az igényekhez és 

szükségletekhez képest igen elenyésző számban.  

 

Az egyetemi nyelvtanárképzésben és posztgraduális szinten csak ritkán, esetleg egyetemi 

specializációban vagy alacsony arányú nyelvtudományi/neveléstudományi doktori (PhD) 

képzés szintjén fordul elő a szakmai nyelvhasználat oktatására felkészítő, a nyelvészeti, 

nyelvpedagógiai sajátosságokat megismertető képzés.  
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Különösen jellemző, hogy a kezdő nyelvtanárok az idősebb, tapasztaltabb kollégák alkalmi 

segítségére támaszkodhatnak, és nagy szükségük lenne szervezett, valamint szakmailag 

irányított, ellenőrzött támogatásra a mielőbbi hatékony oktatáshoz, tananyagkészítéshez. 

„Nem megoldott az újonnan belépő kollégák szakmai-módszertani képzése. Elsősorban 

tapasztalatból szerzik az ismereteket.” 

Jelenleg – a korábbi gyakorlattól eltérően (például hazai és nyelvterületi szaknyelvi 

módszertani továbbképzés, tananyag-készítési projektek) – nem áll rendelkezésre a 

felsőoktatásban szaknyelvet oktató nyelvtanárok számára szervezett szakmai továbbképzési 

lehetőség, és a megkérdezettek a külföldi tanulmányutak szűkösségét is jelezték. 

Ugyanakkor fontos szerepet játszanak a szaknyelvi ismeretek megszerzésében és 

elmélyítésében a konferenciák (MANYE, SZOKOE, intézmények szaknyelvi konferenciái) 

alkalmával kialakult szakmai fórumok, tapasztalatcserék, publikációs lehetőségek, melyeknek 

központi támogatása, erősítése kívánatos. A válaszadók véleménye alapján központilag 

szabályozott és rendszeresen biztosított szaknyelvi-módszertani továbbképzések is 

szükségesek.  

 
2.4. A nyelvtanárok által tartott szaknyelvi órák száma (II.4.4.) 
 

A nyelvtanárok által tartott szaknyelvi órák számát félévente és hetente a 13. és a13.a. ábra 

összegzi. 
 

13. ÁBRA 
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13. a. ÁBRA 

 

 
 

Az értékelt 51 kérdőív szerint a szaknyelvtanárok által tartott heti órák száma kiugróan magas 

az alapképzésben, és képtelenül alacsony a mesterképzésben, de rendkívül alacsony az 

osztatlan rendszerű képzésekben is. Ha számításba vesszük azt a már több helyen 

megállapított tényt, hogy az alapképzésben a képzési időt és energiát túlnyomó részben a 

hallgatók általános nyelvi hiányosságainak pótlása emészti fel, még negatívabbá válik a kép: 

jól felkészült, adott esetben tudományos fokozatot szerzett és tudományos munkát végző 

szaknyelvtanárok felkészültségüket és szakmai tapasztalatukat nem igénylő munkát végeznek, 

így képességeik és kapacitásuk tekintélyes érdemi része gyakorlatilag kihasználatlan marad. 
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14. ÁBRA 

 

 
A megtartott óraszámokból ítélve a szaknyelvoktatásban résztvevő oktatók összetétele 

rendkívül egysíkú képet mutat: a feladat döntő hányadát a nyelvtanárok végzik, az osztatlan 

és alapképzésben anyanyelvi lektorok jelentősebb bekapcsolódásával. A nyelvtanár-szaktanár 

együttműködés gyakorlatilag értékelhetetlenül alacsony mértékű (ezt az interjúk során is 

negatívumként említették és hangsúlyozták a megkérdezett nyelvtanárok). Együttműködés a 

szaktárgyak oktatása terén az alapképzésben mutatkozik vagy úgy, hogy szaknyelvtanár 

kapcsolódik be a szakmai tárgyak oktatásába, vagy úgy, hogy nyelvet tudó szaktanár 

szaktárgya(k)at idegen nyelven oktat. Ezek közül azonban egyik sem tekinthető pedagógiai 
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értelemben vett nyelvoktatásnak, szakmai értéke is kérdéses lehet akár szakterületi akár nyelvi 

tekintetben.  
 

2.5. A szaknyelvoktatásba bevont szaktanszéki oktatók   (II.4.4. II. 4.5.) 
 

Az intézmények szaknyelvoktatásába bevont szaktanszéki oktatók ez irányú tevékenységéhez 

szükséges képzettségére vonatkozó helyzetképet a 15. ábra összesítése alapján mutatjuk be.  

 
15. ÁBRA 

 
 
A szaknyelvoktatásba bevont szaktanszéki oktatók jellemző módon vagy rendelkeznek 

valamilyen nyelvi előképzettséggel, vagy külföldi munkájuk során tettek szert szaknyelvi 

ismeretekre, vagy önképzéssel szerezték meg tudásukat. Valószínűleg a különböző célirányos 

pályázati programoknak köszönhetően (TAMOP) jelentős mértékben segítették nyelvi 

felkészítésüket az egyes intézmények szaknyelvtanárai. Az adatokból az is kiderül, hogy az 

intézmények általában figyelmet fordítanak az oktatásba bevont szaktanszéki oktatók nyelvi 

felkészültségére, mindössze két esetben említették, hogy azt nem ellenőrzik. Öt megkérdezett 

szerint az intézményükben nincs ilyen jellegű együttműködés a nyelvtanárok és a 

szaktanszéki oktatók között. 



 24 

2.6. Nyelvtanárok és szaktanszéki oktatók (szak)nyelvi ismereteket igénylő 

tevékenységei, feladatai (III. 3.1., III. 3.1.2. ) 
 

16. ÁBRA 

 

 
 

A felsőoktatási intézmények nyelvtanárai és szaktanszéki oktatói alkalmazásuk során az 

oktatási-kutatási feladataik mellett jelentős mértékben végeznek (szak)nyelvi ismereteket 

igénylő tevékenységeket/feladatokat az intézmény, illetve a szaktanszék számára. Az erre 

vonatkozó helyzetképet a 16. és 17. ábra összegzi. 

 
A nyelvtanárok (43 értékelhető válasz alapján) legnagyobb számban fordítást (33) és 

lektorálást (32) végeznek az intézmény számára, segítik a nemzetközi kapcsolatokat (25), 

tolmácsolnak (25), részt vesznek az intézmény tudományos tevékenységében konferencia 
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szervezésével, előadással (23). A nyelvtanárok segítséget nyújtanak az adminisztratív 

dolgozók (21) és a szaktanszéki oktatók (18) nyelvi képzésében. Tipikusan a szakterületi 

képzés nyelvhasználatával, kommunikációjával kapcsolatos kérdések területén szakdolgozat 

témavezetését is ellátják (10). Ugyanezeket a tevékenységeket/feladatokat kisebb arányban a 

szaktanszékek számára is végzik.  
 

17. ÁBRA 
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A szaktanszéki oktatók jellemző módon a szaktanszék számára látnak el (szak)nyelvi 

ismereteket igénylő tevékenységeket, feladatokat, és a nyelvtanárokhoz képest alacsonyabb 

mértékben az intézmény számára. Az értékelhető válaszok alapján ezek elsősorban az idegen 

nyelvű oktatáshoz kötődnek: előadás a hallgatóknak idegen nyelven (17), szakdolgozat 

témavezetése idegen nyelven (16), szeminárium, gyakorlat vezetése idegen nyelven (16). 

Kisebb mértékben jellemző a szakmai terminológia megismertetése a hallgatókkal (13), a 

szakirodalom számonkérése (12), valamint a diplomamunka összefoglaltatása a hallgatókkal 

idegen nyelven (12). Kevesen jelezték, hogy a szaktanszéki oktatók megismertetik a 

hallgatókat a magyartól eltérő szakmai nyelvhasználati konvenciókkal (9), beszámoltatják a 

hallgatókat külföldi tanulmányútról (9), illetve felkészítik a hallgatókat külföldi 

tanulmányútra a szükséges szaknyelv-használat szempontjából (7).  

Míg a nyelvtanárok összessége jellemző módon – munkakörével szoros összefüggésben – 

nyelvvizsgáztatási feladatokat lát el, a szaktanszéki oktatók nem kapcsolódnak be a hallgatók 

szaknyelvi vizsgáztatásába (erre vonatkozóan csak elenyésző számú válasz érkezett), 

szaknyelvi tudásuk, ismereteik értékelésébe.  

 

A szaknyelvoktatást ellátó nyelvtanárok és szaktanszéki oktatók számára egyaránt lényeges 

hogy segítsék a hallgatókat a nemzetközi szakmai tevékenységekbe való bekapcsolódásban, 

közte a külföldi részképzésre való felkészülésben.  

 

2.7. A szaknyelvoktatásba bevont anyanyelvi lektorok (II.4.4.)  

A vizsgált intézményekben anyanyelvi lektorok kiemelkedően magas óraszámban oktatnak az 

osztatlan rendszerű képzésben, ennél jóval kevesebb óraszámban az alapképzésben, és szinte 

alig mérhető mértékben a mesterképzésben – nyilván azért, mert a mesterképzésben a már 

több ízben említett alacsony szinten szerepel a szaknyelvoktatás.   

„Anyanyelvi lektorainkkal szerencsénk van. Nélkülük elképzelhetetlennek tartjuk a 

mindennapi munkát.” Ez az interjúk során elhangzott megfogalmazás igen tömören rávilágít 

az anyanyelvi lektorok nélkülözhetetlen szerepére, ami nem csak a hallgatók nyelvi 

felkészítése, de a szaknyelvtanárok és szaktanszéki oktatók nyelvtudásának szintentartása 

valamint idegen nyelvi műveltsége szempontjából is kulcsfontosságú.  

Az interjúkban megkérdezettek többször említették az anyanyelvi lektori státuszok 

megszűnésének tényét vagy jelenlétük rendszerességének hiányát.  
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3. A (SZAK)NYELVOKTATÁS TARTALMI JELLEMZŐI 
 

3.1. A szaknyelvi képzés céljának megítélése (IV. 4.1. IV.4.2.)    
 

18. ÁBRA 

 
 

A szaknyelvi képzés közvetlen céljának megítélésében (18. ábra) kirajzolódni látszik a 

képzési szintek jellegéhez köthető bizonyos mértékű különbségtétel, de ez nem nevezhető 

karakteresnek. Az alapszakok és a mesterszakok között teljes azonosság csak az elsődleges 

cél megítélésében és a legkevésbé fontos cél megjelölésében látható: célnyelvi kommunikációs 

kompetenciák kialakítása (36:29); célnyelvi forráskezelés és kritikai kompetenciák kialakítása 

(12:18). A rangsor elejére került további négy cél említéseinek számszerinti sorrendbe 

állításából a következő kép alakítható ki:  

Alapképzés: egyszerűbb írott szaknyelvi szövegek megértése és előállítása (34), a különböző 

célnyelvi szakmai szövegtípusok megismertetése (34), a célnyelven elérhető szakirodalom 

felhasználására való felkészítés (33), írásbeli és szóbeli közvetítési kompetenciák kialakítása 
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célnyelv és forrásnyelv között (32), a képzési kimeneti feltételhez szükséges nyelvvizsgára 

való felkészítés (32), egyszerűbb hangzó szaknyelvi szövegek megértése és előállítása (31). 

Mesterképzés: írásbeli és szóbeli közvetítési kompetenciák kialakítása célnyelv és forrásnyelv 

között (28), a különböző célnyelvi szakmai szövegtípusok megismertetése (27), a különböző 

célnyelvi szakmai szövegtípusok előállítása (27), a célnyelven elérhető szakirodalom 

felhasználására való felkészítés (27), egyszerűbb hangzó szaknyelvi szövegek megértése és 

előállítása (24), egyszerűbb írott szaknyelvi szövegek megértése és előállítása (24), célnyelvi 

kulturális ismeretek és kompetenciák kialakítása (19).  

A két képzési szint céljainak megítélésében a leginkább kiemelendő különbség az, hogy a 

mester szinten – igaz, hogy 5. helyen – a célnyelvi kulturális ismeretek és kompetenciák 

kialakítása felkerül az első öt cél közé, míg az alapszakon nem volt tapasztalható.  

A szakirányú továbbképzési szinten első öt helyen szereplő célok karakteresebben köthetők a 

képzési szint jellegéhez. Így például újként megjelenik köztük a célnyelvi forráskezelési és 

kritikai kompetenciák kialakítása is, illetve az adott szinten kiemelten releváns célnyelven 

elérhető szakirodalom felhasználására való felkészítés célja első helyre kerül.  
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19. ÁBRA 

 
 

A 19. ábrában megjelenő, a szaknyelvoktatás távlatos céljaira vonatkozó információból a 

szaknyelvtanárok pragmatikus szemléletére, pedagógiai munkájuk általuk vallott tágabb 

értelemben vett társadalmi szerepére következtethetünk. A 39 válaszadóból 29 a 

szaknyelvoktatás legfontosabb céljának a sokoldalú, magas színvonalú szakmai tudás 

megszerzéséhez való hozzájárulást tekinti, amivel messzemenőkig egyet lehet érteni. Ebből a 

választásból tulajdonképpen az derül ki, hogy a szaknyelv tanárok a szaknyelvi képzést nem 

izoláltan, hanem a szakmai képzés szerves részeként, azzal szinergikus egységet alkotó 

rendszerként értelmezik. Az interjúkból azonban az is kiviláglik, hogy ez a meggyőződésük 

általában nem talál megértésre vagy megerősítésre a szakmai képzést végzők részéről – 

nemcsak személyi szinten, de döntéshozói, rendszer szinten sem. Ennek nyilván számos 

mélyre nyúló oka van, egy azonban egyértelműen kimondható: feltétlenül el kell végezni a 

szaknyelvoktatás szerepének a felsőoktatás egészében való világos, definitív 

oktatáspolitikai értelmezését és meghatározását.  

A megkérdezett szaknyelvoktatók társadalmilag használni akaró és értékelvű szemléletét 

mutatja az is, hogy a rangsor első fokára második legmagasabb válasz számmal (24) a hazai 
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munkaerőpiacon való elhelyezkedés elősegítésének célját helyezték. Ez több mint kétszerese a 

nemzetközi piacra való felkészítést preferáló válaszoknak (11).  

Ez utóbbi értékítélettel összhangot mutat, de idegennyelv-oktatási kontextusban némileg 

különösnek tekinthető, hogy legkevesebben (5) a különböző munkakultúrák megismertetést 

tekintették elsődlegesen fontos célnak, és második helyre is csak tízen sorolták. Ez különös 

ugyan, de nem következetlen választás, hiszen a közvetlen célok között sem került be a 

kulturális ismeretek közvetítése az első 5 legtöbb szavazatot kapó cél közé. Az értékítélet 

helyessége vitatható, de mindenképpen az adott populáció többségi viszonyulását fejezi ki.  

Hasonlóképpen vitatható és nehezen értelmezhető értékítéletet tükröz az élethosszig tartó 

tanulást és önfejlesztést segítő cél nagyon gyenge pontértéke is (11 első hely, 9 második 

hely). 
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3.2. A szaknyelvi csoportok kialakításának módja (IV. 1. ) 
 20. ÁBRA 

 
 
A 20. ábra a szaknyelvi csoportok kialakításának a gyakorlatban megvalósuló módjait 

értékeli.  

A pedagógiailag ideális változat nyilvánvalóan a mindenkori szintfelmérésen alapuló csoport 

kialakítás, illetve a haladás időszakos mérésén alapuló, a mért tudásszinthez alkalmazkodó 

csoport átrendezés lenne. Az értékelt 37 válaszból arra következtethetünk, hogy a 

csoportkialakítás pedagógiai elve jelentős mértékben érvényre jut (26, 11), de 

elgondolkodtató válaszokat is kapunk. Kérdéses relevanciával bírhat például az ANYV vizsga 

vagy az érettségi vizsga dokumentumon, de legfőképp a hallgatók önértékelésén alapuló 

csoportkialakítás. Amint látható azonban, ezek a viszonylagos megbízhatóságú módozatok 

sem kis számban fordulnak elő. Nagyon elgondolkodtató, és a szóbeli megkérdezések során is 

megerősített tény, hogy gyakran a rendelkezésre álló személyi kapacitás szűkössége vagy 

szervezési akadályok miatt nem tudnak a szaknyelvtanárok energiát fordítani az egyébként 

általuk is elfogadott pedagógiai szempontok szerinti csoportkialakítás megvalósítására (10 

válasz).  
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21. ÁBRA 

 
 

A fentiekhez hasonló a helyzet a haladás értékelésen alapuló csoport átrendezéseket illetően: a 

21. ábra utolsó oszlopcsoportja azt mutatja, hogy a megkérdezettek elenyésző kisebbsége 

módosítja a csoportok összetételét a tanulmányi előrehaladás mérésének függvényében. Az ok 

itt is hasonló, mint az előző esetben. 
 



 33 

3.3. A tananyag kiválasztásának szempontjai (IV.2.)  
22. ÁBRA 

 
 
A 22. ábra adatai szerint a megkérdezett intézményekben a szaknyelvi tananyag kiválasztását 

döntő mértékben az adott szak jellege befolyásolja: 30 válaszoló első, 6 második, 2 pedig 

harmadik helyre sorolta az 5 lépcsős fontossági rangsorban. Ennél rosszabb helyezést senki 

nem jelölt meg. Tizenheten elsődleges fontosságot tulajdonítanak a szakma igényeinek 

megfelelő készségfejlesztési fókusznak, ami közeli kapcsolatot mutat a 16 válaszolótól első, 

14-től pedig második helyezést nyerő munkaerő piaci elvárásokkal, melyet csak 1-1 

megkérdezett sorolt a rangsor végére, a 4. illetve az 5. helyre. E két utóbbi szempontnak a 

rangsorban együttesen elfoglalt előkelő helye megnyugtatóan tükrözi azt a tanári attitűdöt, 

amely a szaknyelvoktatás folyamatát annak gyakorlati hasznosíthatóságával kapcsolja össze.  

Jelentős számban (12) tulajdonítanak elsődleges fontosságot a tananyag kiválasztásakor 

korábbi oktatási tapasztalatuknak, viszont senki nem tartja magát a rutin rabjának (0 első, 11 

utolsó hely), amiben így együtt akár enyhe ellentmondás is felfedezhető. A pedagógiai 

divathullámok sem gyakorolnak döntő hatást a megkérdezettek tananyag választására (0 első, 

2 második, 5 harmadik, 6 negyedik és 8 ötödik helyezés), ami pedagógiai értékrendjük 

kiegyensúlyozottságára utal.  



 34 

Az egyéb lehetőségek között felsorolt szempontok még: a kimeneti feltételben szereplő 

nyelvvizsgára felkészítő tananyag és az adott csoport nyelvi szintje. 

 
3.4. A szaknyelvi tudás és kompetenciák fejlesztése (IV.3. 1.) 

23. ÁBRA 

 

 
 

A 23. ábra tanúsága szerint a leggyakrabban alkalmazott pedagógiai módszer a kommunikatív 

megközelítésű készségfejlesztés, amit a tartalom+nyelv integrált módszer (CLIL) illetve a 

feladat alapú ismeret és készség fejlesztés követ. Ez a rangsor a képzési szinttől függetlenül 

ugyanaz. Némileg kivétel az MSc szint, ahol majdnem azonos számú szavazatot kapott a 

kommunikatív megközelítésű és a tartalom+nyelv integrált módszer (23:22).  

Önmagában az egyes módszerek alkalmazásának gyakoriságát (elfogadottságát) itt nem 

feladatunk kommentálni, arra viszont fontos felhívni a figyelmet, hogy a válaszokban nem 

figyelhető meg elvi és pedagógiai következetesség a módszerválasztás és a képzési szintek 

között. Amennyiben ugyanis az egyes szintek (és szakok) szaknyelvi felkészítési fókuszai 

markánsan megfogalmazódnának, az egyes szintekhez szükségszerűen és célirányosan a 

nekik megfelelő fókuszhoz illeszthető pedagógiai módszer lenne rendelhető. Egyes mester és 

szakirányú továbbképzési szakokon például a CLIL módszer mellett már komoly relevanciája 

lehet a projekt alapú módszernek, míg az alapképzési szakok jellegüknél fogva inkább 

alkalmasak a feladat alapú ismeret és készség fejlesztésre illetve a kommunikatív 

megközelítésű módszerekre. Mind ehhez azonban először a képzési fókuszokat kellene 

rendszer szinten meghatározni.  
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Megjegyzés: itt is visszaköszön a tanulmányban már több helyen hagsúlyozott probléma, 

miszerint a felsőoktatás szaknyelvi képzésének rendszere változatlanul nem átgondolt, nem 

rendszer szemléletű, amin a hatékonyság érdekében változtatni szükséges.  

 

3.5. A szaknyelvi órákon alkalmazott feladatok, tevékenységek (IV.3.2.) 
 

24. ÁBRA 

 
 

A 24. ábra a válaszadók által a tanórákon alkalmazott feladat és tevékenység típusokat 

foglalja össze. Általánosságban megállapítható, hogy az ábrán a klasszikus feladat és 

tevékenység típusok mutatkoznak a leginkább kedvelteknek: szakmai szövegek olvasása, 

fordítása, összefoglalása, terminusok megbeszélése, kommunikációs helyzetgyakorlatok, 

prezentálás.  

A 48 értékelhető válasz ugyanakkor megerősíti a 3.5. pontban elmondottakat: szinte 

egybemosódnak az egyes szintek, az alkalmazott feladat és tevékenység típusok nem 

tükröznek jól látható, markáns elvi kapcsolódást a képzési szintekhez.  
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Amennyiben az egyes képzési szinteken belül vizsgáljuk meg a jellemző feladat és 

tevékenység típusokat, a következőket állapíthatjuk meg:  

Alapszakokon a leggyakrabban alkalmazott feladat és tevékenység típusok sorrendje a 

következő: szakmai szövegek olvasása (38), szaknyelvi terminusok megbeszélése (38), 

szakmai szövegek fordítása (36), szakmai szövegek összefoglalása (36), kommunikációs 

helyzetgyakorlatok (35), prezentáció készítése és előadása (34), szakmai témák megvitatása 

célnyelven (31). Legritkábban választott feladat az előadás összefoglalása (9). 

Mesterszakokon: szakmai szövegek olvasása (30), szakmai szövegek összefoglalása (29), 

szaknyelvi terminusok megbeszélése (28), prezentáció készítése és előadása (28), szakmai 

szövegek fordítása (27), szakmai témák megvitatása célnyelven (27), kommunikációs 

helyzetgyakorlatok (25), különböző műfajú szakmai szövegek előállítása (25). Legritkábban 

választott feladat az előadás összefoglalása (16). 

Látható, hogy az első négy és a legritkábban választott helyen ugyanazok a feladat és 

tevékenység típusok szerepelnek, a mesterszakon egyedül az ötödik helyre kerül fel a 

különböző műfajú szakmai szövegek előállítása (25). 

A szakirányú továbbképzési szakokon ugyanazok a tevékenységek szerepelnek az első öt 

helyen, mint az előzőekben, alig módosult sorrendben. A legritkábban választott feladat itt is 

az előadás összefoglalása (7) 

A fenti adatokat összevetve a 3.1. pontnak a nyelvoktatás közvetlen céljait bemutató adataival 

azt is megállapíthatjuk, hogy a megjelölt célok és az alkalmazott feladat és tevékenység 

típusok között általában összhang van, legalábbis az adatok nem utalnak koherencia zavarra. 
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3.6. A hallgatók (szak)nyelvi ismereteit igénylő, nyelvórán kívüli tevékenységek, 

feladatok (IV.3.3.) 
25. ÁBRA 

 

 
 

A hallgatók idegen (szak)nyelvi ismereteket igénylő tanórán kívüli tevékenységeire 

vonatkozó adatok (25. ábra) alapján következtetni tudunk a megszerzett (szak)nyelvi tudás 

gyakorlati hasznosulásának mértékére, illetve a hasznosulás jellemző területeire. A 

hasznosulás minden képzési szinten teljesen egyértelműen leggyakrabban a szakirodalom 

olvasása, a szakirodalom fordítása és a szakirodalom összefoglalása tevékenységekben 

valósul meg. Ez egyébként logikusan következik a hallgatói lét szokásos körülményeiből, 

tanulási rutin-helyzeteiből.  

A jellemzően produktív nyelvi készségeket igénylő tevékenységek közül a prezentálás az 

alap, mester és szakirányú továbbképzési szinteken egyaránt relatíve nagy számú választ 

kapott (18:19:10), ami a mester szintet kivéve egyetlen más produktív tevékenységről sem 

mondható el. Ennek kapcsán viszont megkísérelhetjük egy következtetés és egyben kritika 

megfogalmazását: a mester szinten a hallgatók a tanórán kívüli tevékenységeikben jól 

láthatóan az alapszinten jellemzőtől eltérő (nagyobb) gyakorisággal használják a produktív 
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szaknyelvi ismereteiket (konferencia előadás, szakmai megbeszélés, beszámoló külföldi 

szakmai útról, diploma munka összefoglalása), míg az előző pontban (3.5) az oktatási 

gyakorlat tartalmi vonatkozásainak vizsgálatakor nem tudtunk karakteres különbséget 

megállapítani a két szint tanórai pedagógiai rutinja között (módszer, feladatok, 

tevékenységek). Egyszerűbben fogalmazva: a hallgatóknak tanórán kívüli tevékenységeikben 

szükségük van olyan differenciált (szak)nyelvi kompetenciákra, amelyek kialakításához a 

mester szintű képzésben igazából nem kapnak segítséget. Ez a szaknyelvi felkészítés 

harmonizálatlanságára, következetlenségére világít rá, illetve arra, amit már több ízben 

hangsúlyoztunk: elengedhetetlen lenne elvégezni a szaknyelvoktatás szerepének a 

felsőoktatás egészében való világos, definitív oktatáspolitikai értelmezését és 

meghatározását.  

  

3.7. A szaknyelvi tudás számonkérése  (II.4.1.) 

 

Általános nyelv 
26. ÁBRA 

 
 

A 26. ábra adatai azt mutatják, hogy a vizsgált intézményekben az általános nyelvi 

ismereteket az esetek legnagyobb részében a képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározott nyelvvizsga megléte igazolja, a tanulmányok során a felkészítés is erre 

fókuszál. A második leggyakoribb számonkérési mód a tanulmányok teljesítéséhez rendelt 

kreditszám. Fontos megjegyezni, hogy a különböző számonkérési módok nem feltétlenül 

zárják ki egymást: például a KKK szerinti nyelvvizsga teljesítése párosulhat tanulmányi 

kreditekkel is.  

Figyelemre méltó, hogy míg a felsőfokú képzésben az általános nyelvi ismeretek 

számonkérése 6 intézményben a záróvizsga részét képezi, addig ez az alapképzésben csak 

2 esetben fordul elő.  
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26. a. ÁBRA 

 
A 26.a. ábra a KKK szerinti nyelvvizsga követelmény jellegét bontja tovább. Látható, 

hogy mindegyik képzési szinten a B2 követelmény teljesítése jellemző. 

Az egyéb kategóriában megjelölt változatok: aláírás, beszámoló, gyakorlati jegy. 

 
Szaknyelv 

27. ÁBRA 
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Az általános nyelvi tudás számonkérésével szemben a szaknyelvi ismeretek 

számonkérésének jellemző módja (27. ábra) a tanulmányi kreditek teljesítése minden 

képzési szinten. A vizsgált intézményekben csak másod sorban ellenőrzik a tudást a KKK 

szerinti szakmai nyelvvizsga meglétével. Sőt, amint azt az általános nyelv esetében is 

láthattuk, a szaknyelvi tudás számonkérése a mester szinten is csak kivételes esetben 

történik a tényleges nyelvismeret felmérésére inkább alkalmasnak tekinthető záróvizsga 

részeként. Ez közvetve azt az általános nyelvtanári véleményt támasztja alá, hogy a nyelvi 

felkészítés és a szakterületi képzés két külön pályán halad, holott ésszerű és elvárható 

lenne közöttük egy koherens, egymást erősítő egybefonódás megteremtése. 

Az egyéb kategóriában megjelölt változatok: aláírás, beszámoló, gyakorlati jegy. 

A zöld színnel jelölt szakirányú továbbképzés a szakfordítói képzésre utal, ahol – mint az 

látható – a számonkérés több változata érvényesül: belső vizsga, záróvizsga, tanulmányi 

kredit és más módozatok, de leginkább mindezek együttese.  
 

 

27. a. ÁBRA 
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27. b. ÁBRA 

 
 
A 27.a. és 27.b. ábra a KKK szerinti szaknyelvi vizsgakövetelmény jellegét bontja tovább. 

Látható, hogy a vizsgált intézményekben mindegyik képzési szinten a B2 követelmény 

teljesítése jellemző. A B2 szintnél magasabb elvárás a mester szinten sem jelenik meg, ami a 

szakember képzés egyik leggyengébb pontjára itt is rávilágít.  

 
3.8. A szaknyelvtanárok és a szaktanszéki oktatók kapcsolata (III.3.) 

Korábban, 2.4. pontban a heti óraszámok kapcsán már utaltunk röviden a kapcsolat ott 

megállapítható jellegére: „A nyelvtanár-szaktanár együttműködés gyakorlatilag 

értékelhetetlenül alacsony mértékű (ezt az interjúk során is negatívumként említették és 

hangsúlyozták a megkérdezett nyelvtanárok). Együttműködés a szaktárgyak oktatása terén az 

alapképzésben mutatkozik vagy úgy, hogy szaknyelvtanár kapcsolódik be a szakmai tárgyak 

oktatásába, vagy úgy, hogy nyelvet tudó szaktanár szaktárgya(k)at idegen nyelven oktat. Ezek 

közül azonban egyik sem tekinthető pedagógiai értelemben vett nyelvoktatásnak, szakmai 

értéke is kérdéses lehet akár szakterületi akár nyelvi tekintetben.”  
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28. ÁBRA 

 

 

 

A 28. ábra részletes képet ad a szaknyelvtanárok (szaknyelvoktatás) és a szaktanszéki oktatók 

(szakmai képzés) kapcsolatáról. A negyven értékelhető válasznak csak mintegy fele utal arra, 

hogy van érdemi kapcsolat a szaknyelvtanárok és a szaktanszéki oktatók között (alkalmanként 

konzultálnak egymással, segítik egymás tudományos tevékenységét, a nyelvtanárok nyelvi 

felkészítő tanfolyamokat tartanak a szakmai oktatóknak, egyeztetnek egymással a szaknyelvi 

tananyag, tanterv kialakításakor). A kapcsolat jellege ugyanakkor inkább alkalmi, eseti, 

rendszeresség nem jellemzi.  

Az interjúk során szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon erősen intézmény-függő 

(intézményi döntéshozók mentalitása, szakmai szemlélet, hagyományok), ebből kifolyólag 

szubjektíve meghatározott annak a kapcsolatnak a jellege, tartalma és súlya, ami a két fél 

között kialakulhat. Semmilyen objektív változóval nem írható le azoknak az intézményeknek 

a csoportja, ahol van, vagy ahol nincs érdemi kapcsolat.  

A nyelvtanárok által felsorolt problémák között (5.3.) sokak által megfogalmazott panasz, 

hogy az intézmények nem kezelik értékének és jelentőségének megfelelő helyen a 

szaknyelvoktatást és a szaknyelv tanárokat. Történik ez annak ellenére, hogy az utóbbi tíz 

évben a hazai szaknyelvoktatás közösségében minőségi változás ment végbe: 2000-ben 
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megalakult a Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete, amely éves rendszerességgel 

szervez nagy számú előadót és résztvevőt befogadó Szaknyelvi Konferenciát, Porta Lingua 

néven évente megjelenő tudományos tanulmány kötet gyűjti össze a szaknyelvkutatók és 

oktatók kutatási erdményeit, tudományos közleményeit, szaknyelvtanárok kiemelkedően nagy 

számban szereztek tudományos fokozatot. Minden feltétel adott lenne tehát egy minőségi, 

európai színvonalú szaknyelvoktatási rendszer kialakítására, de ehhez erős központi akaratra 

és oktatási stratégiára van szükség. A szaknyelvoktatói közösség felkészült. 
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4. KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT IDEGEN NYELVŰ KURZUSOK 

(V.) 
 

A nemzetközi versenyképesség növekedésével, az oktatási csereprogramok bővülésével az 

intézményeknek fel kell készülniük az idegen nyelvű képzésre is. A jelentős többletmunkát és 

a magyar nyelvű oktatástól eltérően sajátos szakmai, pedagógiai, nyelvhasználati 

felkészültséget igénylő programok csak komoly támogatással valósíthatók meg hatékonyan. 

A felsőoktatási intézmények igen magas számban jelezték, hogy idegen nyelvű kurzusokat 

kínálnak külföldi hallgatók számára (29. ábra), a kurzusok jellemzőit a 30. ábrán foglaljuk 

össze. 

 
29. ÁBRA 

 

 
 

A 29. ábrán megjelenített válaszok száma, valamint az interjúk alapján megállapítható, hogy 

ez az oktatási forma fontos tényezőnek tekinthető az intézményekben folyó valamennyi 

(szak)nyelvi kurzus szempontjából is. Az idegen nyelvű kurzusok jól példázzák, hogyan 

fejlődhet a szaknyelvhasználat is a szakmai tartalom elsajátításával együtt. 
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4.1. A kurzusok szintje, nyelvek, főbb jellemzők (V.1.) 

30. ÁBRA 

 

 
 

A 30. ábrán megjelenített számok azt mutatják, hogy a válaszadók intézményeiben elsősorban 

az alapképzésben és a mesterképzésben jellemzőek az idegen nyelvű kurzusok, bár a 

szakirányú és az osztatlan képzésben is szerepelnek a kínálatban.  

A nyelvek megoszlásában vezet az angol, ami azzal is magyarázható, hogy ez a nyelv mára a 

nem anyanyelvű beszélők között kiugró mértékben vált a tudományok és a nemzetközi 

kommunikáció közös nyelvévé (lingua franca). Az intézmények a szükségleteknek 

megfelelően indítanak kurzusokat más nyelveken is (német, francia, valamint – az interjúk 

alapján igény szerint – hosszabb-rövidebb időtartamban egyéb nyelveken is).  

A külföldi hallgatók számára magyar nyelvű kurzusok is léteznek, ahol a kultúrához és a 

szakmai ismeretekhez együttesen kötött nyelvhasználat fejlesztése játszik fontos szerepet.  

 

4.2. Magyar anyanyelvű hallgatók bekapcsolódása (V.2.) 

Az idegen nyelvű képzésbe való bekapcsolódást számos intézmény teszi lehetővé a magyar 

anyanyelvű hallgatók számára is (30./a. ábra) 
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30./A. ÁBRA 

 

 

A 30./a. ábra azt szemlélteti, hogy elsősorban az alap- és mesterképzés idegen nyelvű 

kurzusain jellemző, hogy magyar hallgatók is bekapcsolódhatnak az idegen nyelvű 

kurzusokba. Minthogy ezen kurzusok száma kisebb a szakirányú, illetve osztatlan képzésben, 

ennek megfelelően kevesebb magyar hallgatónak nyílik lehetősége a részvételre.  

Az ábrán összesített válaszok alapján az is látható, hány válaszadó jelölte, hogy a szaktanárok 

célnyelvi felkészülésben segítséget kapnak a magyar nyelvű oktatástól eltérő jellegű 

követelményeket állító idegen nyelvű tevékenységeikhez.  

Az intézmények az idegen nyelvű programok tervezésekor és megvalósításakor jellemzően 

csak már meglévő nyelvi felkészültséggel rendelkező oktatókat vonnak be.  

 

4.3. Az oktatóknak nyújtott támogatás (V.2.)  

 

A külföldi hallgatók magyarországi idegen nyelvű képzésbe történő vonzása rendkívül 

lényeges az intézmények számára, ugyanakkor komoly szervezési és tartalmi-fejlesztési 

feladatokat is jelent. A kurzusok, programok sikere és hatékonysága szempontjából alapvető 

az oktatók szaknyelvi és ismeretátadási nyelvtudása, és elvárt a külföldi hallgatókkal 

kapcsolatba kerülő adminisztratív munkatársak megfelelő idegennyelv-használata. A 31. 

ábrán az idegen nyelvű képzés oktatói számára nyújtott támogatás egyik formáját, a 

nyelvfejlesztési lehetőségeket mutatjuk be.  
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31. ÁBRA 

 
A 31. ábra jól mutatja, hogy az intézmények szaknyelvtanárok vezetésével nyújtanak nyelvi 

felkészítést, nyelvhasználatra vonatkozó konzultációt, kis mértékben külföldi nyelvi 

felkészítésre is nyílik lehetőség. Több válasz jelezte, hogy a szakterületi oktatók önképzését 

támogatják, míg figyelemre méltók azok a válaszok is, amelyek azt jelzik, hogy az idegen 

nyelvű képzést ellátó oktatók nyelvismeretét nem vizsgálják.  

Az interjúk válaszadói oktatói és hallgatói visszajelzések alapján utaltak az idegen nyelvű 

oktatás során tapasztalt olyan alkalmanként felmerülő nyelvhasználati problémákra is, 

amelyek megoldása kívánatos a kurzusok hatékonysága és megítélése szempontjából.  

A nyelvi problémái megoldása érdekében modulszerű nyelvfejlesztő programok széles 

választékát célszerű kidolgozni és biztosítani mind a hallgatók, mind pedig az oktatók és 
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oktatásszervezők számára, hogy a nyelvfejlesztésre igényt tartók segítséget nyújtó forrásra 

találjanak.  

E sajátos oktatási forma működésével célszerű növelni azokat a lehetőségeket is, amelyekkel 

a többnyelvű, többkultúrájú résztvevők jelenléte nyelvfejlesztési célokra használható ki. 

Ehhez a szaktanszéki oktatók, valamint a (szak)nyelvi képzést ellátó oktatók intézményi 

támogatást igénylő együttműködése szükséges. 

 

4.4. Magyar hallgatók külföldi részképzéséhez nyújtott nyelvi felkészítés (VI.) 
 

A szaknyelvoktatást ellátó nyelvtanárok és szaktanszéki oktatók számára egyaránt lényeges 

hogy segítsék a hallgatókat a nemzetközi szakmai tevékenységekbe való bekapcsolódásban, 

közte a külföldi részképzésre való felkészülésben (32. ábra).  

 

32. ÁBRA 

 

 

 
A 32. ábra azt szemlélteti, hogy a hallgatók szakmai képzése szempontjából lényeges külföldi 

részképzésre egyes intézmények felkészítik a hallgatókat, ugyanakkor mintegy hasonló 

mértékben más intézmények nem nyújtanak támogatást a hallgatóknak. Az interjúk válaszai 

alapján az is megállapítható, hogy jellemzően nem számoltatják be tapasztalataikról idegen 

nyelven a hallgatókat részképzésük befejezése után, és az idegen nyelvterületen szerzett 

szakmai tapasztalat és szaknyelvhasználat tartalma, szintje, minősége, felhasználhatósága, 

fejleszthetősége figyelmen kívül marad.  
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5. A (SZAK)NYELVI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ INTÉZMÉNYI VÉLEMÉNYEK 
 

A szaknyelvi képzés helyének, súlyának és szerepének felméréséhez megkérdeztük, hogy 

tartalmaz-e az intézmények fejlesztési terve nyelvoktatási fejezetet és van-e az intézménynek 

kialakított nyelvoktatási koncepciója. Összegyűjtöttük a (szak)nyelvoktatásra vonatkozó 

problémákat, intézményi nehézségeket, továbbá a (szak)nyelvi képzés fejlesztésére vonatkozó 

véleményeket, javaslatokat. 

 

5.1. Intézmények fejlesztési tervének nyelvoktatási fejezete 

 
33. ÁBRA 

 

 
 

A 33. ábrán látható válaszok számának megoszlása és bizonytalansága azt jelzi, hogy még 

mindig nem egyértelműen általánosan elfogadott a nyelvoktatás helyének, szerepének 

megítélése a szakemberképzésben. Nem erős az a felfogás, hogy a szakmai képzés 

nyelvhasználathoz kötött, és a fejlesztés szerves része az idegennyelv-tudás fejlesztése is. A 

hallgatók nyelv által szocializálódnak szakmai közösségükbe itthon és külföldön, szerzik meg 

szakmai ismereteiket. A megfelelően támogatott intézmény felelőssége, hogy hallgatói már 

tanulmányaik során alkalmazzák idegennyelv-tudásukat, és végzés után hozzáadott érték 

legyen a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai ismeretekhez kötött nyelvtudásuk.  
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5.2. Intézmények kialakított nyelvoktatási koncepciója 
34. ÁBRA 

 

 
 
A 32. ábrán összesített válaszok azt mutatják, hogy az intézményeknek jellemzően van 

kialakított nyelvoktatási koncepciója. Az interjúk és a honlapokon található dokumentumok 

alapján azonban az állapítható meg, hogy ez többnyire a képzési kimeneti követelményekben 

szereplő idegennyelv-ismeretre vonatkozó leírásokra korlátozódik. A szakterületi képzésnek 

megfelelően feltárt szükségletekre és munkaerő-piaci igényekre alapozott árnyaltan 

kidolgozott intézményi nyelvoktatási koncepció nem tipikus. 

 
5.3. A szaknyelvoktatással kapcsolatos problémák, intézményi nehézségek 

 

Az intézmények elsősorban olyan problémákat jelöltek meg, amelyek a szaknyelvoktatásra 

vonatkozó általános szemlélettel, felfogásokkal, annak szabályozásával, megítélésével, 

szervezésével kapcsolatosak. Néhány tipikusan jellemző válasz: 

 

 „A szaknyelvoktatás nem megfelelő megítélése sem hallgatói (túl nehéz), sem oktatói 

(felesleges) szempontból” 

 „Jellemzően gyakori az a (nem nyelvoktatói) felfogás, hogy a hallgatók még az 

általános nyelvet sem tudják kellő szinten, akkor miért kellene még szaknyelv is”.  

 „Minden feltétel adott, azzal kell inkább megküzdeni, hogy a kimeneti 

követelményben a karok írják elő a szaknyelvet, ez a legnagyobb garanciája a 

kurzusválasztásnak”. 

 „A nyelvoktatás fakultatív, ezért nehezen tervezhető a létszám és a csoportok indítása. 

A gazdasági válságból fakadó nehézségek számunkra is bizonytalanná teszik a 

létünket” 

 „Tervezni lehetetlen, minden félévben újjá kell születnünk, ennek oka, hogy 2 szak 

kivételével (kb. 30 fő) gyakorlatilag az veszi fel az idegen nyelvi kurzusokat, aki 

akarja. Szerintünk idegen szaknyelvi kurzusok nélkül nem lenne szabad MSc diplomát 

kiadni” 
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 „Elsősorban a részképzésben résztvevő hallgatók számára probléma az alacsony 

óraszám. Motivációjukat kifejezetten alacsonyan tartja az a törvény adta lehetőség, 

hogy a záróvizsga letétele után is megszerezhetik a diplomához szükséges 

nyelvvizsgát. Ebből kifolyólag elsősorban a szaktárgyakra koncentrálnak tekintettel 

arra, hogy a nyelvvel „ráérnek” később is foglalkozni.” 

 „A képzés fenntarthatóságának anyagi háttere (Csak azok a szaknyelvi kurzusok 

ingyenesek, melyeket a hallgatók szaktanszéki kódokkal tudnak felvenni, vagyis az 

adott szaktanszék átkreditálta. Ha lektorátusi kóddal veszi fel, a hallgatónak fizetnie 

kell a kurzusért.)” 

 „Szaknyelvoktatók és szakoktatók közötti kompetenciahatárok kérdése (A 

szaktanszékek bizonyos kötelező szaknyelvi kurzusokat „visszavesznek”, vagyis pl. 

középfokú nyelvvizsgával rendelkező szaktanszéki oktató kapja az addig általunk 

oktatott kurzust. Arra hivatkoznak, hogy a szaktanszéki oktatónak nincs meg a kötelező 

óraszáma. A hallgatók rendszeresen panaszkodnak ezen kurzusok minőségére, hiszen 

az adott oktatók sem nyelvileg sem metodológiai szempontból nem felkészültek a 

szaknyelvoktatásra. Az ilyen „kényszermegoldások” erősen visszavetik a 

szaknyelvoktatás minőségét, és sajnos kevés befolyásunk van a szaktanszéki 

döntésekre.)” 

 

Az alábbiakban az összegzett nehézségek, jellemző problémák következnek az említések 

gyakorisági sorrendjében. A zárójelben lévő számok az említések számát jelölik. 

 

1. A szaknyelvi órák nem kötelezőek, kredit nem jár értük (17) 

2. A szaknyelvi képzés mibenlétének és jelentőségének felismerése, továbbá elfogadása 

hiányzik az intézmények vezetésében (16) 

3. A szaknyelvismeretet nem tekintik a szakmai felkészítés részének (15) 

4. A szaknyelvi képzésre fordított időkeret kevés (16) 

5. Oktatásszervezési, intézményi órarend készítési nehézségek miatt (a szaktárgyakat 

„rászervezik”) a hatékonyság (pedagógiai szempontok) nem érvényesülhet (15) 

6. A hallgatók nem ismerik fel a szaknyelvtudás munkaerő-piaci fontosságát, nem 

motiváltak; a szaktanszékektől nem kapnak ilyen irányú motivációt (12) 

7. A szaknyelvi kimeneti követelmény hiánya (alapszak) (10) 

8. A mester szinten hiányzik a szaknyelvi képzés és a megfelelő szaknyelvi kimeneti 

követelmény (10) 

9. Nem megfelelő általános idegen nyelvi alapokkal érkeznek a hallgatók.(12) 

10. Gyenge az együttműködés a karokkal illetve a szaktanszékekkel (10) 

11. Szaknyelvtanári továbbképzés hiánya (9) 

12. Pályázati lehetőségek hiánya (5) 

13. Technikai háttér hiányosságai (5) 

14. Magas a nyelvtanári óraterhelés (3) 

15. Tananyagok hiánya (3) 
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16. A nyelvoktatás finanszírozásának illetve a nyelvtanárok bérezésének tisztázatlansága 

(2) 

17. A hallgatók anyanyelvi ismeretei hiányosak (2) 

18. A szaknyelvi kreditet limit túllépéssel tudják felvenni a hallgatók, ami pénzbüntetést 

jelent számukra (1) 

19. Az általános nyelvi alapok pótlása időt vesz el a szaknyelvi kimenetre való 

felkészítéstől (1) 

20. A különböző szaknyelvi területeken eltérő a szaknyelvtanárok felkészültsége (1) 

21. A képzés nem nyitott a munkaerőpiac igényei iránt (1) 

22. A középiskolai tanuláskultúra hiányosságai (1) 

23. Magas csoportlétszámok (1) 

24. A nyelvi lektorok hiánya (1) 

25. A szaknyelvi képzésben résztvevő hallgatók alacsony száma (1) 

 

5.4. A szaknyelvoktatás fejlesztésére vonatkozó intézményi attitűdök, vélemények, 

javaslatok 

 
Az alábbiakban a szaknyelvoktatás fejlesztésére vonatkozó intézményi attitűdök, vélemények, 

javaslatok következnek az említések gyakorisági sorrendjében. A zárójelben lévő számok az 

említések számát jelölik. 

 

1. A szaknyelvtanulás kötelezővé vagy kötelezően választhatóvá tétele, kreditek 

hozzárendelése (9) 

2. A szaknyelvoktatási egység önállóságának biztosítása, támogatása (anyagi, 

továbbképzési) (8) 

3. A szaknyelvi képzés időkeretének növelése (min. 260 óra) (7)  

4. Órarendekben egységes nyelvi sávok biztosítása a képzés teljes időtartama 

alatt. (6) 

5. Mentalitásváltás a szaknyelvoktatás megítélésével kapcsolatban (6) 

6. A (szak)nyelvi képzés pozícióit és státuszát a felsősoktatási intézményeknek 

egyértelműen meg kellene határozniuk (6) 

7. Az oktatásszervezésben (csoportok kialakítása, stb.) a pedagógiai elvek 

érvényesítése (5) 

8. Szaknyelvtanári továbbképzések (hazai és célnyelv területi) szervezése, 

források hozzárendelése (5) 

9. Nyelvtanárok számára külföldi szaknyelvi továbbképzési lehetőségek 

biztosítása (pl. oktatási módszertan, egy hetesnél nem rövidebb 

céglátogatások). (5) 

10. A szak-intézmények szaknyelvtanárai közötti együttműködés erősítése (5)  

11. A tanárképzésben szaknyelvi tanárképzés megvalósítása, a kétszakos (nyelv és 

szakmai tárgy) képzés erősítése. (4) 
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12. Egységes nyelvi bementi feltétel bevezetése (B2) (5) 

13. Képzési ciklusokon egymásra épülő, progresszív és szakmaspecifikus 

szaknyelvi képzés (4) 

14. Szaknyelvi kimeneti feltételek progresszivitásának kialakítása (alap – mester 

szint) (4) 

15. A szaknyelvtanárok túlterhelésének csökkentése (3) 

16. Tananyagok kidolgozása (2) 

17. Szaknyelv-specifikus pályázati lehetőségek megnyitása (2) 

18. Megfelelő (cél)pályázatok kiírása (Közép-Mo-i régióra is), külföldi nyelvi 

szinten tartó felkészítések szervezése (2) 

19. Pedagógiai módszerváltás: e-learning, blended learning stb. (2) 

20. Növelni kellene az idegen nyelvű szakmai előadások arányát (kül- és belföldi 

előadókkal). Ebben a nyelvi központok szaknyelvi kísérő szemináriumok 

formájában (szókincs feldolgozás) segítséget nyújtanának (2) 

21. Rendkívül fontos lenne külföldi hallgatók fogadása, ők magyart, mint idegen 

nyelvet tanulhatnának, jelenlétük jótékonyan hatna a magyar hallgatókra (2) 
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FÜGGELÉKEK 

ÁBRÁK JEGYZÉKE  

  
1. ábra    A nyelvoktatást végző szervezeti egység szervezeti kerete 

 2. ábra     A nyelvoktatás finanszírozásának forrása 

 3. ábra     A (szak)nyelvi képzés területei és az oktatott nyelvek (képzési szinttől függetlenül) 

 3/a. ábra   A (szak)nyelvi képzés területei 

 4. ábra     A nyelvoktatás jellege 

 5. ábra     A szaknyelvi képzés helye 

 6. ábra      A szaknyelvi csoportok összetétele 

 6/a. ábra   A szaknyelvi csoportok összetételének állandósága 

 7. ábra      A szaknyelvi képzésben való részvétel időtartama az egyes képzési szinteken 

 7/a. ábra   A teljes képzés során a szaknyelvi képzés átlagos időtartama 

 8. ábra     Működik-e az intézményben nyelvvizsgaközpont? 

 9. ábra     A szaknyelvi tanárok alkalmazásának módja 

10. ábra    A szaknyelvi tanárok státusza 

11. ábra    A szaknyelvtanárok képzettsége 

12. ábra    A szaknyelvi ismeretek megszerzésének módja 

13. ábra   A nyelvtanárok által tartott szaknyelvi órák száma összesen (félévente) 

13/a. ábra  A nyelvtanárok által tartott szaknyelvi órák száma összesen (hetente) 

14. ábra    A szaknyelvoktatás jellemzői (átlagos óraterhelés hetente) 

15. ábra    A szaknyelvoktatásba bevont szaktanszéki oktatók 

16. ábra    Nyelvtanárok (szak)nyelvi ismereteket igénylő tevékenységei, feladatai intézmény 

és szaktanszék számára 

17. ábra    Szaktanszéki oktatók (szak)nyelvi ismereteket igénylő tevékenységei, feladatai 

intézmény és szaktanszék számára 

18. ábra    A szaknyelvi képzés közvetlen célja 

19. ábra    A képzés távlati célja 

20. ábra    A szaknyelvi csoportok kialakításának módja 

21. ábra    A csoportok összetétele 

22. ábra    A tananyag kiválasztását befolyásoló tényezők 

23. ábra    A szaknyelvi tudás és kompetenciák fejlesztésében alkalmazott módszerek 

24. ábra    A szaknyelvi órákon alkalmazott feladat/tevékenység típusok 

25. ábra    A hallgatók (szak)nyelvi ismereteit igénylő, nyelvórán kívüli 

tevékenységek/feladatok   

26. ábra    A nyelvtudás számonkérése (általános nyelv) 

26/a. ábra  A nyelvtudás számonkérése (általános nyelv) 

27. ábra    A nyelvtudás számonkérése (szaknyelv 

27/a ábra  A nyelvtudás számonkérése (szaknyelv) 

27/b ábra  A nyelvtudás számonkérése (szaknyelv) 

28. ábra    A szaknyelvtanárok és a szaktanszéki oktatók kapcsolata 

29. ábra    Külföldi hallgatók számára nyújtott idegen nyelvű kurzusok 

30. ábra    Külföldi hallgatók számára nyújtott idegen nyelvű kurzusok (a kurzusok szintje, 

nyelve, főbb jellemzők) 

30./a. ábra   Külföldi hallgatók számára nyújtott idegen nyelvű kurzusok (a kurzusok szintje, 

nyelve, főbb jellemzők) Magyar hallgatók bekapcsolódása. 

31. ábra    Az idegen nyelvű képzésbe bevont szaktárgyi oktatóknak nyújtott segítség módja 

32. ábra    Magyar hallgatók külföldi részképzéséhez nyújtott nyelvi felkészítés 

33. ábra    Tartalmaz-e az intézmény fejlesztési terve nyelvoktatási fejezetet? 

34. ábra    Van-e az intézménynek kialakított nyelvoktatási koncepciója 
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ÁBRÁK JEGYZÉKE + KÉRDŐÍV HIVATKOZÁSI SZÁM+ FEJEZETSZÁM (zárójelben) 

 

1. ábra  A nyelvoktatást végző szervezeti egység szervezeti kerete II.1. (1.1.) 

2. ábra  A nyelvoktatás finanszírozásának forrása II.2. (1.2.)  

3. ábra  A (szak)nyelvi képzés területei és az oktatott nyelvek (képzési szinttől függetlenül) 

II.4.7. (1.3.) 

3.a. ábra  A (szak)nyelvi képzés területei 

4. ábra A nyelvoktatás jellege II.4. (általános/szaknyelv) (1.4.) 

5. ábra   A szaknyelvi képzés helye II.4.2. (1.5.) 

6. ábra A szaknyelvi csoportok összetétele II.4.6. (1.5.) 

6/a ábra A szaknyelvi csoportok összetételének állandósága 

7.ábra A szaknyelvi képzésben való részvétel időtartama az egyes képzési szinteken II.4.3. 

(1.6.) 

7/a. ábra  A teljes képzés során a szaknyelvi képzés átlagos időtartama 

8. ábra Működik-e az intézményben nyelvvizsgaközpont? I. 3. (1.7.) 

9. ábra  A szaknyelvi tanárok alkalmazásának módja III.1. (2.1.) 

10. ábra A szaknyelvi tanárok státusza III.1. (2.1.) 

11. ábra A szaknyelvtanárok képzettsége III. 2.1. (2.2.) 

12. ábra A szaknyelvi ismeretek megszerzésének módja III. 2.2. (2.3.) 

13. ábra A nyelvtanárok által tartott szaknyelvi órák száma összesen (félévente) II.4.4. (2.4.) 

13/a. ábra A nyelvtanárok által tartott szaknyelvi órák száma összesen (hetente) 

14. ábra A szaknyelvoktatás jellemzői (átlagos óraterhelés hetente) II. 4.4. (2.4.) 

15. ábra A szaknyelvoktatásba bevont szaktanszéki oktatók II. 4.5. (2.5.) 

16. ábra Nyelvtanárok (szak)nyelvi ismereteket igénylő tevékenységei, feladatai intézmény és 

szaktanszék számára III. 3.1.1. (2.6.) 

17. ábra Szaktanszéki oktatók (szak)nyelvi ismereteket igénylő tevékenységei, feladatai 

intézmény és szaktanszék számára III. 3.1.2. (2.6.) 

18. ábra A szaknyelvi képzésközvetlen célja IV. 4.1.  (3,1,) 

19. ábra A képzés távlati célja IV. 4.2  (3.1.) 

20. ábra A szaknyelvi csoportok kialakításának módja IV. 1. (3.2.) 

21. ábra A csoportok összetétele II. 4.6. második rész (3.2.) 

22. ábra A tananyag kiválasztását befolyásoló tényezők IV.2. (3.3.) 

23. ábra A szaknyelvi tudás és kompetenciák fejlesztésében alkalmazott módszerek IV. 3.1. 

(3.4.) 

24. ábra A szaknyelvi órákon alkalmazott feladat/tevékenység típusok IV. 3.2. (3.5.) 

25. ábra A hallgatók (szak)nyelvi ismereteit igénylő, nyelvórán kívüli 

tevékenységek/feladatok  IV. 3.3. (3.6.) 

26. ábra A nyelvtudás számonkérése (általános nyelv) II.4.1. (3.7.) 

26/a. ábra A nyelvtudás számonkérése (általános nyelv) II.4.1. (3.7.) 

27. ábra A nyelvtudás számonkérése (szaknyelv)  II.4.1. (3.7.) 

27/a ábra A nyelvtudás számonkérése (szaknyelv) 

27/b ábra A nyelvtudás számonkérése (szaknyelv) 

28. ábra A szaknyelvtanárok és a szaktanszéki oktatók kapcsolata III. 3. (3.8.) 

29. ábra Külföldi hallgatók számára nyújtott idegen nyelvű kurzusok V. (4.) 

30. ábra Külföldi hallgatók számára nyújtott idegen nyelvű kurzusok (a kurzusok szintje, 

nyelve, főbb jellemzők) V. 1.  (4.1.) 

30./a. ábra Külföldi hallgatók számára nyújtott idegen nyelvű kurzusok (a kurzusok szintje, 

nyelve, főbb jellemzők) Magyar hallgatók bekapcsolódása.  V.2.  (4.2.) 

31. ábra Az idegen nyelvű képzésbe bevont szaktárgyi oktatóknak nyújtott segítség módja (V. 

táblázat utolsó része) (4.3.) 

32. ábra Magyar hallgatók külföldi részképzéséhez nyújtott nyelvi felkészítés  VI. (4.4.) 

33. ábra Tartalmaz-e az intézmény fejlesztési terve nyelvoktatási fejezetet? I.1. (5.1.) 

34. ábra Van-e az intézménynek kialakított nyelvoktatási koncepciója I.2. (5.2.) 
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KÉRDŐÍV 
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A SZAKNYELVOKTATÁS HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA  

A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 
 

I. Háttérinformációk (Az intézményre vonatkozó információkat valamennyi felsőoktatási 

intézményre vonatkozáóan összesítjük, külön nem jelennek meg; a személyes adatok nem kerülnek 

nyilvános felhasználásra.) 

 

INTÉZMÉNY: 

 

KAR:  

 

A NYELVI/SZAKNYELVI KÉPZÉST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE:  

 

 

 

Az adatszolgáltató neve:  

beosztása: 

szervezete: 

e-mail, telefon: 

 

Elérhető-e további kapcsolatfelvételre, interjúra:     igen  nem 
 

1. Tartalmaz-e az intézmény fejlesztési terve nyelvoktatási fejezetet? (a választ karikázza be) 

Igen   Nem    Nem tudom 

 

2. Van-e az intézménynek kialakított nyelvoktatási koncepciója? (a választ karikázza be) 

 

Igen   Nem    Nem tudom 

 

3.  Működik-e az intézményben nyelvvizsga központ vagy nyelvvizsga hely? (a választ 

karikázza be) 

Igen   Nem 

 

II. A NYELVOKTATÁST VÉGZŐ SZERVEZETRE VONATKOZÓ ADATOK 
1. Szervezeti kerete: 

 

x Szervezeti forma Fő 

 Önálló (szak)nyelvi tanszék  

 Önálló nyelvoktatási egység (idegen nyelvi központ, idegen nyelvi lektorátus)  

 Nyelvi tanszék  

 Nyelvvizsga központ (vizsgahely) részeként működő egység  

 Szaktanszék  

 Szaktanszékhez tartozó szervezeti  forma  

Egyéb: 
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2. A nyelvoktatás finanszírozásának forrása 

 

x A nyelvoktatás finanszírozásának forrása 

 Állami költségvetés 

 Állami költségvetés + saját bevétel 

 Saját bevétel 

 Egyházi 

 Alapítványi 

Egyéb: 

 

 

3. Kik számára biztosít nyelvi képzést? 

 

Egyetemi / főiskolai kar(ok) vagy szervezeti egység(ek) neve: 

 

 

A szakterület neve: 

 

 

4. A nyelvoktatás jellege 

 

x  

A nyelvoktatás típusa 

 

Résztvevők 

száma 

Résztvevők 

aránya / össz. 

hallgatók  

% 

 Általános nyelv   

 Szaknyelv   

  

4.1. A nyelvtudás számonkérése 

 

A nyelvtudás számonkérése 

(kimeneti követelmény) 

 

Általános nyelv 

képzési szint szerint 

KKK 

szerinti 

ANYV 

szint* 

 

Belső 

vizsga 

 

Záróvizsga 

része 

 

Tanulm. 

kredit 

 

Egyéb 

 Felsőfokú szakképzés      

 Alapképzés      

 Mesterképzés      

 Osztatlan      

 Szakirányú továbbképz.      

Szaknyelv 

képzési szint szerint 

     

 Felsőfokú szakképzés      

 Alapképzés      

 Mesterképzés      

 Osztatlan      

 Szakirányú továbbképz.      
*    Írja be az ÁNYV szintjét és típusát (általános / szakmai nyelv: A  /  Sz) 
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4.2. A szaknyelvi képzés helye 

 

x A szaknyelvi képzés helye Létszám 

 Felsőfokú szakképzés (FSZ)  

 Alapképzés  

 Mesterképzés  

 Osztatlan  

 Szakirányú továbbképzés  

 PhD képzés  

Egyéb: 

 

 

 

4.3.  A szaknyelvi képzésben való részvétel 

 

 

A szaknyelvi 

képzés a  

hallgatók 

számára 

Felsőfokú 

szakképzés 

BSc/ 

BA 

MSc/ 

MA 

Osztatlan 

 

Szakir. 

továbbképés 

 

Fél- 

évek 

száma 

 

Óra / 

félév 

 

Fél- 

évek 

száma 

 

Óra / 

félév 

 

Fél- 

évek 

száma 

 

Óra / 

félév 

 

Fél- 

évek 

száma 

 

Óra / 

félév 

 

Fél- 

évek 

száma 

 

Óra / 

félév 

 Kötelező           

 

 Választható           

 

 Térítéses           

 

 Ingyenes           

 

 

 4. 4. A szaknyelvoktatás jellemzői 

x  

Az oktatás jellemzői 

FSZ BSc/ 

BA 

MSc/ 

MA 

Osztat- 

lan 

 

Szakir. 

tovk. 

 Nyelvtanárok által tartott szaknyelvi órák 

száma összesen 

     

 

 Nyelvtanár + szaktanár által tartott 

szaknyelvi órák száma összesen 

     

 Szaktárgyak idegen nyelvű oktatása 

nyelvtanárok bevonásával; órák száma 

összesen  

     

 Szaktárgyak idegen nyelvű oktatása 

szaktanárok által nyelvtanárok bevonása 

nélkül;  órák száma összesen 

     

 A fentiek közül bármelyik anyanyelvi 

lektor bevonásával; órák száma összesen  

Az anyanyelvi lektor feladata: 

 

 

     

Egyéb: 
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4.5. A szaknyelvoktatásba bevont szaktanárok nyelvi felkészítése 

 

x  

A szaknyelvoktatásba bevont szaktanárok nyelvi felkészítése 

 

 Rendelkeznek nyelvi képesítéssel 

 Külföldi nyelvi felkészítés vagy munkavégzés során szerzett nyelvtudással rendelkeznek 

 Szaknyelvtanárok által vezetett tanfolyamokon az intézményen belül készülnek fel 

 Szaknyelvtanárok által vezetett tanfolyamokon az intézményen kívül készülnek fel 

 Önképzéssel szerzett nyelvtudásuk van 

 Nem vizsgálják nyelvi felkészültségüket 

Egyéb 

 

 

 

 4.6. A szaknyelvi csoportok szervezési  jellemzői (képzési szinttől függetlenül) 

x A szaknyelvi csoportok  jellemzői Kezdő Közép-

szint 

Haladó 

 Csoportlétszám 10 fő alatt    

 Csoportlétszám 10-15 fő     

 Csoportlétszám 15-20 fő     

 Csoportlétszám 20 fő fölött    

 A csoportok összetétele a félévek során állandó    

 A csoportok összetételének állandósága szervezési okok 

miatt nem lehetséges 

   

 A csoportok összetétele a felmérések eredményei szerint 

változik 

   

 

4.7. A szaknyelvi képzés területei (képzési szinttől függetlenül) 

x  

Szakterület 

Nyelv(ek) 

(karikázza be) 

 Műszaki szaknyelv, éspedig: 

 

Angol       Német       Francia       Orosz 

 

Más: 

 Természettudományi, éspedig: Angol       Német       Francia       Orosz 

 

Más: 

 Orvosi Angol       Német       Francia       Orosz 

 

Más: 

 Jogi Angol       Német       Francia       Orosz 

 

Más: 

 Gazdasági Angol       Német       Francia       Orosz 

 

Más: 

 Üzleti, kereskedelmi Angol       Német       Francia       Orosz 

 

Más: 

 Turizmus, vendéglátás Angol       Német       Francia       Orosz 

 

Más: 

 Agrár Angol       Német       Francia       Orosz 
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Más: 

 Pedagógiai Angol       Német       Francia       Orosz 

 

Más: 

 Katonai, rendészeti Angol       Német       Francia       Orosz 

 

Más: 

Egyéb: 

 

 

 

 

 

III. A SZAKNYELVI KÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK  

 

1. A szaknyelv tanárok létszáma,  alkalmazásának módja 

 

x Alkalmazásának módja Fő 

 Határozatlan idejű szerződés  

 Határozott idejű szerződés  

 Óraadói megbízás  

Egyéb: 

 

 

x  

Státusza 

Fő 

 Nyelvtanár  

 Oktató : tanársegéd 

              adjunktus 

              docens  

              egyetemi tanár 

 

 Kutató: tudományos segédmunkatárs 

             tudományos munkatárs 

             tudományos főmunkatárs 

 

Egyéb: 
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2. A szaknyelv tanárok képzettsége 

2.1. Legmagasabb végzettség 

 

x Legmagasabb végzettség Fő 

 Egyetemi nyelvtanári diploma  

 Főiskolai nyelvtanári diploma  

 Egyetemi nyelvtanári diploma + szakterületi végzettség  

 Főiskolai nyelvtanári diploma + szakterületi végzettség  

 Szakterületi végzettség + nyelvvizsga    

 Szakterületi végzettség + nyelvismeret   

 Nyelvtanár tudományos fokozattal  

Egyéb: 

 

 

 

2.2. A szaknyelvi ismeretek megszerzésének módja 

 

x A szaknyelvi ismeretek megszerzésének módja 

 Egyetemi képzés  

 Főiskolai képzés 

 Szervezett továbbképzés külföldön 

 Szervezett továbbképzés itthon 

 Alkalmi tanfolyamok külföldön 

 Alkalmi tanfolyamok itthon 

 Célnyelvi területen végzett szakmai (nem nyelvtanári) tevékenység  

 Önképzés 

 Tudományos képzés 

Egyéb: 

 

 

3. A szaknyelvtanárok és a szaktanszéki oktatók kapcsolata 

 

x A szaknyelvtanárok és a szaktanszéki oktatók kapcsolata 

 Együtt alakítják ki a szaknyelvi tanterveket, tananyagokat 

 Egyeztetnek egymással a szaknyelvi tantervek és tananyagok kialakításáról 

 Közösen (párban) végzik a szaknyelv oktatását  

 A szakemberek és a nyelvtanárok rendszeresen konzultálnak egymással 

 A szakemberek és a nyelvtanárok alkalmanként konzultálnak egymással 

 Látogatják egymás óráit /előadásait /gyakorlatait 

 A nyelvtanárok aktívan bekapcsolódnak a szaktanszékek munkájába 

 A szakemberek bizonyos tárgyakat idegen nyelven oktatnak 

 A nyelvtanárok bizonyos szaktárgyakat célnyelven oktatnak 

 A nyelvtanárok nyelvi felkészítő / továbbképző tanfolyamokat tartanak a szakemberek számára 

 A nyelvtanárok és a szakemberek közös kutatási programokban vesznek részt 

 Segítik egymás tudományos publikációs tevékenységeit 

Egyéb: 
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3.1. Oktatási munkájukban (szak)nyelvi ismereteket igénylő tevékenységek/feladatok 

3.1.1. Nyelvtanárok 

 

Nyelvtanárok 

 

Tevékenység/feladat idegen nyelven Intézmény 

számára 

Szaktanszék 

számára 

Szaktanszéki oktatók nyelvi képzése   

Adminisztratív dolgozók nyelvi képzése   

Fordítás   

Tolmácsolás   

Lektorálás   

Szakdolgozat témavezetése   

Hallgatók szaknyelvi felkészítése külföldi tanulmányútra   

Hallgatók beszámoltatása külföldi tanulmányútról   

Tudományos tevékenység, konferencia szervezés, előadás   

Nyelvfejlesztéssel kapcsolatos projekt    

Nemzetközi kapcsolatok segítése   

Egyéb, éspedig: 

 

 

  

 

3.1.2. Szaktanszéki oktatók 

 

Szaktanszéki oktatók 

 

Tevékenység/feladat idegen nyelven 

 

Intézmény 

számára 

Szaktanszék 

számára 

Nyelvvizsgáz- 

tatásban 

Szakirodalom számonkérése hallgatóktól    

Szakmai terminológia megismertetése a 

hallgatókkal 

   

A magyartól eltérő szakmai nyelvhasználati 

konvenciók megismertetése a hallgatókkal 

   

Hallgatók idegen nyelvű szakmai 

munkájának értékelése 

   

Hallgatók szaknyelvi felkészítése külföldi 

tanulmányútra 

   

Hallgatók beszámoltatása külföldi 

tanulmányútról 

   

Idegen nyelven hallgatóknak előadás    

Idegen nyelven hallgatóknak szeminárium, 

gyakorlat 

   

Idegen nyelven szakdolgozat témavezetése    

Diplomatéma összefoglaltatása a 

hallgatókkal idegen nyelven 

   

Egyéb, éspedig: 
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IV. A SZAKNYELVI KÉPZÉS TARTALMI VONATKOZÁSAI 

1. A szaknyelvi csoportok kialakításának módja 

 

x A szaknyelvi csoportok kialakításának módja 

 

 Szintfelmérő tesztek alapján 

 Szóbeli felmérés alapján 

 A nyelvtudást igazoló dokumentum alapján (ÁNYV, érettségi, tanfolyamok) 

 Középiskolai tanulmányi érdemjegy alapján 

 A hallgatók önértékelése alapján 

 A rendelkezésre álló személyi (tanári) feltételek befogadó képessége szerint, tudásszinttől 

függetlenül 

Egyéb: 

 

 

 

2. A tananyag kiválasztását befolyásoló tényezők 

 

A tananyag kiválasztását befolyásoló tényezők 

 

Rangsor 

1-5 

Az adott szak jellege  

A szaktanszékek elvárásai, preferenciái  

Az adott hallgatói csoport karrier tervei  

A munkaerőpiac elvárásai  

Az adott szakma igényeinek megfelelő  készségfejlesztési fókuszok  

A tananyagok beszerezhetősége  

Korábbi oktatási tapasztalatok  

Megszokás, rutin  

Pedagógiai,  módszertani, „divathullámok”  

Egyéb: 

 

 

 

3. A szaknyelvi tudás és kompetenciák fejlesztése 

3.1. A szaknyelvi tudás és kompetenciák fejlesztésében alkalmazott módszerek 

 

A szaknyelvi tudás és kompetenciák fejlesztésében 

alkalmazott módszerek 

 

BSc / 

BA  

MSc/ 

MA 

Osztat-

lan 

Szakir. 

tovk. 

Tartalom + nyelv integrált ismeret- és készségfejlesztés 

(CLIL) 

    

Projekt alapú szaknyelvi ismeret- és készségfejlesztés     

Feladat alapú szaknyelvi ismeret- és  készségfejlesztés     

Kommunikatív megközelítésű készségfejlesztés     

Egyéb: 
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3.2. A szakknyelvi órákon alkalmazott  feladat/tevékenység típusok 

 

A szakknyelvi órákon alkalmazott  feladat / tevékenység típusok 

 

Tevékenységek / feladatok a nyelvórákon 

 

BSc / 

BA  

MSc/ 

MA 

Osztat-

lan 

Szakir. 

tovk. 

Szakmai szövegek olvasása     

Szakmai szövegek fordítása     

Szakmai szövegek összefoglalása     

Előadás jegyzetelése     

Előadás összefoglalása     

Szaknyelvi terminusok megbeszélése, gyakorlása     

Különböző műfajú idegen nyelvű szakmai szövegek 

előállítása 

    

Kommunikációs helyzetgyakorlatok     

Választott szakmai témák megvitatása célnyelven 

(érvelés, problémakifejtés, stb.) 

    

Prezentáció készítése és előadása     

Témafeltárást igénylő egyéni vagy csoportos projekt 

feladatok 

    

Egyéb: 

 

 

 

    

 

3.3. A halgatók idegen (szak)nyelvi ismereteket igénylő, nyelvórán kívüli 

tevékenységek/feladatok 

 

A halgatók idegen (szak)nyelvi ismereteket igénylő, 

nyelvórán kívüli tevékenységek/feladatok 

 

Tevékenység/feladat idegen nyelven 
 

BSc / 

BA  

MSc/ 

MA 

Osztat-

lan 

Szakir. 

tovk. 

Szakirodalom olvasása     

Szakirodalom fordítása     

Szakirodalom összefoglalása     

Előadás jegyzetelése     

Előadás összefoglalása     

Prezentáció (szemináriumon, gyakorlati foglalkozáson)     

Konferencia előadás     

Szakmai megbeszélés     

Beszámoló külföldi szakmai útról     

Diplomamunka összefoglalása      

Egyéb: 
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4. Véleménye szerint milyen célokat kell szolgálnia a szaknyelvi felkészítésnek? 

4.1. A képzés közvetlen célja 

 

A szaknyelvi képzés közvetlen célja 

 

BSc / 

BA  

MSc/ 

MA 

Osztat-

lan 

Szakir. 

tovk. 

A különböző szakmai szövegtípusok és műfajok 

célnyelvi megismerése 

    

A különböző szakmai szövegtípusok és műfajok 

célnyelvi előállítása 

    

A célnyelven elérhető szakirodalom felhasználására való 

felkészítés 

    

Írásbeli és szóbeli közvetítési kompetenciák kialakítása 

célnyelv és forrásnyelv között 

    

Célnyelvi forráskezelési és kritikai kompetenciák 

kialakítása 

    

Célnyelvi kommunikációs kompetenciák kialakítása     

Célnyelvi kulturális ismeretek és kompetenciák 

kialakítása 

    

Egyszerűbb hangzó szaknyelvi szövegek megértése és 

előállítása 

    

Egyszerűbb írott szaknyelvi szövegek megértése és 

előállítása 

    

A képzési kimeneti feltételhez szükséges nyelvvizsgára 

való felkészítés 

    

Egyéb: 

 

 

    

 

4.2. A képzés távlatos célja 

 

A szaknyelvi képzés távlatos célja 

 

Rangsor 

1-5 

A nemzetközi munkaerőpiacon való elhelyezkedés elősegítése  

A hazai munkaerőpiacon való elhelyezkedés elősegítése  

A sokoldalú, magas színvonalú szakmai tudás megszerzéséhez való hozzájárulás  

A sokoldalú, intelligens, kultúrákban járatos szakember-eszmény kialakításának 

elősegítése 

 

A különböző munkakultúrák megismertetése a célnyelv segítségével  

Az élethosszig tartó tanulás és önfejlesztés segítése  

Egyéb: 

 

 

 

 

V. KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT IDEGEN NYELVŰ KURZUSOK 

  

 Vannak ilyen kurzusok  

 Nincsenek ilyen kurzusok 
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1. A kurzusok jellemzői 

 

A kurzusok jellemzői 1. 

 

BSc/ 

BA 

MSc/ 

MA 

Szakir. 

tovk. 

Kurzusok 

száma 

Hallgat. 

száma 

Angol nyelven      

Német nyelven      

Francia nyelven      

Magyar nyelvű felkészítő kurzusok      

Egyéb 

 

 

     

 

 

 

A kurzusok jellemzői 2. 

BSc/ 

BA 

MSc/ 

MA 

Szakir. 

tovk. 

Magyar hallgatók is felvehetik    

A magyar nyelvű szaktanárok célnyelvi felkészítését segítik    

Csak már meglévő nyelvi felkészültséggel rendelkező oktatókat 

vonnak be 

   

 

Az oktatóknak nyújtott nyelvi  segítség módja 

Szaknyelvtanárok által vezetett felkészítés az intézményen belül    

Szaknyelvtanárok által vezetett felkészítés az intézményen kívül    

Külföldi nyelvi felkészítés támogatása    

Önképzés támogatása    

Nem vizsgálják a nyelvismeretüket    

Egyéb: 

 

 

 

VI. MAGYAR HALLGATÓK KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSÉHEZ NYÚJTOTT NYELVI FELKÉSZÍTÉS 

 

 Van ilyen felkészítés  

 Nincs ilyen felkészítés 

 

 

VII.  1. Milyen nehézségekbe ütközik a (szak)nyelvoktatás az Önök intézményében? 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Milyen megoldást javasol a problémák kiküszöbölésére? 

 

  

 


