Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga
Tájékoztató,
Vizsgaleírás

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet alapfokú, gazdasági nyelvi vizsga megszervezését vállalja az SZTE
hallgatói, illetve más felsőoktatási intézményben záróvizsgát tett hallgatók számára, amennyiben az adott intézmény
elfogadja az általunk kibocsátott Tanúsítványt.
Az Intézetünk által ajánlott Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga kétnyelvű, alapfokú szóbeli és írásbeli vizsga, amelyet az
államilag elfogadott szakmai nyelvvizsgák követelményrendszerével harmonizáltunk, és tanúsítvánnyal igazolunk.
B1 szintű szakmai alapfokú vizsga: a vizsgázó megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szakmai
szövegekben, amelyek ismert szakmai témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a szakmai
tevékenység terén. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni szakmai témákban, le tud írni a szakmai
tevékenységgel összefüggő eseményeket és helyzeteket, röviden meg tud indokolni különböző szakmai
álláspontokat. A vizsgázó képes az interakciót fenntartani, és a mondanivalóját képes a címzetthez eljuttatni
különböző kontextusokban.
A Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga nem akkreditált nyelvvizsga.
A nyelvi vizsgát - az SZTE egyetemi naptárához igazodva – évi 2 alkalommal szervezzük meg az általunk oktatott élő
idegen nyelvekből (angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol).
Figyelem!
Igény esetén egyéb szaknyelvre is kidolgozzuk az IKI nyelvi vizsgát! pl.: Jogi, Műszaki, Idegenforgalmi, Informatikai
Részletekért érdeklődjön az alábbi e-mail címen:szervezo@lingo.u-szeged.hu
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1. A vizsga részei

Alapfok (B1 szint)
Feladattípus

Feladat leírása

Olvasott szöveg értése

Egy kb. 1000-1200 n terjedelmű idegen nyelvű,
gazdasági szöveg (ismert gazdasági témákról
szóló újságcikkek, elemzések, emlékeztetők,
feljegyzések stb.) olvasása szótár használata
mellett, majd a szöveggel kapcsolatos feladat
megoldása. A feladathoz magyarul
megválaszolandó magyar nyelvű kérdések
kapcsolódnak.

Írásbeli

Idő

Interaktív szövegértési és
írás feladat

Űrlap, formanyomtatvány kitöltése megadott
szempontok szerint, szótár használata mellett.

Íráskészség

8-10 soros fogalmazás, levél, e-mail írása
magyar nyelven kapott információk alapján,
szótár használata mellett.

90 perc

Kötetlen párbeszéd a jelölt szakmai/tanulmányi
tevékenységére irányuló kérdések alapján.

5 perc

Önálló beszédprodukció

A szóbeli témalistához kapcsolódó reália
alapján beszélgetés a vizsgáztatóval.

5 perc

Szituációs párbeszéd

Szerepjáték az egyik vizsgáztatóval szituációs
feladat alapján.

5 perc

Szabad beszélgetés
Szóbeli

összesen:
15 perc

2. Pontszámok

Írásbeli vizsga

1. feladat

max. 20 pont

2. feladat

max. 10 pont

3. feladat
Írásbeli összesen:

max. 20 pont
max. 50 pont

Szóbeli vizsga

Szabad beszélgetés
Kommunikatív
érték
Szókincs
Nyelvhelyesség
Szóbeli összesen

max.10 pont

Önálló
beszédprodukció
max.5 pont

Szituációs
párbeszéd
max.10 pont

max.5 pont

max.5 pont

max.5 pont

A sikeres vizsga feltétele minimum 60 pont (60%) elérése (írásbeli: 30 pont, szóbeli: 30 pont).

max. 25 pont

max. 15 pont
max 10 pont
max. 50 pont

3. Témakörök

Alapfok B1
1. Vállalat recepciója: regisztráció, bemutatkozás, látogatás oka.
2. Másik ember bemutatása: beosztás, tevékenység, munkakör.
3. Saját munkájának bemutatása, munkával kapcsolatos tevékenységek, feladatok.
4. Kötetlen beszélgetés kollégákkal, bárban, étteremben: meghívás, elfogadás/visszautasítás, rendelés,
fizetés.
5. Szabadidős tevékenységek: beszélgetés kollégákkal, információnyújtás, érdeklődés, hobbi, családdal
töltött idő.
6. Szálloda: szállodai szobafoglalás, bejelentkezés, kérés, reklamáció.
7. Utazás repülőn, gépkocsi bérlés reptéren.
8. Városban: útbaigazítás, felszíni közlekedés, jegyvásárlás, közlekedés metróval, taxival.
9. Telefonos ügyintézés: hatékony kommunikáció telefonon keresztül, üzenet átadása, időpont
egyeztetése, videó-konferencia kérése.
10. Termék vagy szolgáltatás bemutatása, marketing.
11. Értekezlet, üzletkötés: vélemény kifejtése, érvelés, ajánlattétel, pontosítás kérése.
12. Cégbemutatás: cég alapítása, története, székhelye, felépítése, világpiaci pozíciója, filozófiája.
13. Grafikon, ábra (oszlop/kör diagram) bemutatása, értelmezése.

4. Vizsgaidőpontok

A nyelvi vizsgát - az SZTE egyetemi naptárához igazodva, elegendő számú jelentkező esetén – évi 2
alkalommal (vizsgaidőszakban) szervezzük meg az általunk oktatott élő idegen nyelvekből (angol, francia,
német, olasz, orosz, román, spanyol). A vizsga időpontjáról honlapunkon tájékoztatjuk a vizsgázókat,
legalább a vizsga előtt egy hónappal.
http://www.lingo.u-szeged.hu/nyelvvizsgak/iki-gazdasagi-nyelvi-vizsga

5. Jelentkezés a nyelvi vizsgára, halasztás
Vizsgajelentkezés:
A nyelvvizsgára jelentkezés az online jelentkezési űrlap kitöltésével történik.
A jelentkezési űrlap az alábbi címen érhető el:
http://www.lingo.u-szeged.hu/jelentkezes-nyelvvizsgara

Vizsgahalasztás:
Vizsgahalasztás csak egy alkalommal kérhető, a vizsgázó által megjelölt vizsgaidőszakra.
A halasztás a vizsgahalasztási kérelem benyújtásával a vizsga időpontja előtt legalább egy héttel tehető
meg.
Halasztási kérelem díja: 3000 Ft
A halasztási kérelem letölthető az alábbi címről:

http://bit.ly/iki-intezmenyi-halasztas
A vizsgán való megjelenéskor személyazonosító okmány felmutatását kérjük.
Az írásbeli vizsgán kizárólag nyomtatott egy- vagy kétnyelvű szótár használható, elektronikus eszközök,
mobil telefon használata nem megengedett.

6. Tanfolyamok:

Az alábbi címen tud jelentkezni vizsgaelőkészítő tanfolyamainkra:
http://www.lingo.u-szeged.hu/iki-gazdasagi-nyelvi-vizsga-elokeszito-tanfolyam

7. Vizsgaeredmények:

A vizsgát követő 2 hét elteltével a vizsga eredménye megtekinthető az IKI honlapján a vizsgázó azonosító kódjával. Az
írásbeli vizsgába egyszeri betekintési lehetőséget nyújtunk a vizsgázó számára, de az eredményre vonatkozóan
felülvizsgálati kérelem nem nyújtható be.
A Tanúsítvány Intézetünkben személyesen, vagy meghatalmazott útján vehető át.

8. Intézményi IKI nyelvi vizsga díjai
Szóbeli
7000

Írásbeli
7000

9. Mintafeladatsor
Mintafeladatsorok elérhetőek az alábbi honlapon:
http://www.lingo.u-szeged.hu/nyelvvizsgak/iki-gazdasagi-nyelvi-vizsga

Komplex
14000

