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Ph. D. vizsgatájékoztató

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga
megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket.
Az SZTE Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatának Idegen nyelvek ismerete című
fejezetében szereplő elvárások alapján dolgoztuk ki a magyar ajkú hallgatók számára a kétnyelvű,
a magyarul nem tudó hallgatók számára az egynyelvű alapfok komplex típusú nyelvvizsgánkat. A
vizsgát,

melyet

részenként

nem

lehet

letenni,

az

államilag

elfogadott

nyelvvizsgák

követelményrendszerével harmonizáltuk, Tanúsítvánnyal igazoljuk és a fokozatszerzéshez
szükséges második idegennyelv teljesítésére ajánljuk.
A nyelvvizsgát egy évben négy alkalommal szervezzük meg az Intézetünk által oktatott élő nyelvek
köréből (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), valamint – igény szerint – nyelvvizsgára
felkészítő intenzív kurzusokat is indítunk.
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1. A vizsga részei:
Írásbeli vizsga:
Készség

Feladat típusa

A

jelöltnek

2

különböző,

kb.

Idő

3000-3500

n

összterjedelmű idegennyelvű (1 általános és 1
szakmai) szöveget kell elolvasnia szótár használata
Olvasott
szöveg értése:

mellett, majd a szöveggel kapcsolatos feladatokat kell
megoldania. Az egyik feladathoz magyar nyelvű

90 perc

kérdések kapcsolódnak, amelyekre magyarul kell
válaszolnia, a másik szöveghez különböző típusú
feladatok kapcsolódnak, pl. feleletválasztós, igazhamis, információ-átviteli feladat, stb.

Szóbeli vizsga:
Készség

Feladat típusa

Idő

Szabad

Kötetlen párbeszéd a jelölt szakmai tevékenységére

6-7

beszélgetés:

irányuló kérdések alapján.

perc

Önálló

A szóbeli témalistához kapcsolódó kép alapján

3-4

összesen:

témakifejtés:

képleírás, önálló témakifejtés.

perc

15 perc

Szituációs

Szerepjáték az egyik vizsgáztatóval szituációs feladat

3-5

párbeszéd:

alapján.

A sikeres vizsga feltétele minimum 36 pont (60%) elérése.

perc
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2. Pontszámok számítása:
Szóbeli vizsga:
Kommunikatív érték

15 pont

Nyelvhelyesség

5 pont

Szókincs

10 pont
Írásbeli vizsga:

1. olvasott szöveg értése

15 pont

2. olvasott szöveg értése

15 pont
Összesen: 60 pont

A vizsga intézetünkben angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből tehető le.

3. Tematika:
ALAPFOK:

1.

BEMUTATKOZÁS (a vizsgázó személyi adatai, tudományos-szakmai tevékenysége)

2.

A MUNKA VILÁGA (munkavállalás, karrier, állásinterjú)

3.

A TANULÁS VILÁGA (nyelvtanulás, szakmához szükséges további képzések, egész
életen át való tanulás)

4.

TELEFONON TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉS (időpont egyeztetés állásinterjúhoz, időpontkérés
személyes találkozóhoz, üzenetek, információkérés egyéb hivatalos ügyekben)

5.

SZÁLLÁS (szálloda, szolgáltatások igénybevétele, lakás bérlése)

6.

KULTURÁLIS PROGRAMOK (városnézés, hungarikumok, ajándékok vásárlása)

7.

VÁROSI KÖZLEKEDÉS (tömegközlekedés, autó)

8.

UTAZÁS BELFÖLDÖN ÉS KÜLFÖLDRE (vasúton, repülőn, autóval; menetjegy
vásárlása, utazással kapcsolatos információk kérése, autó bérlés)

9.

SZABADIDŐ (mozi, színház, koncert, kiállítás, sport, kirándulás, média)

10. IDŐ, IDŐJÁRÁS (napi időjárás, évszakok)
11. ORVOSNÁL (közérzet, gyakoribb betegségek)
12. SZOLGÁLTATÁS, ÜGYINTÉZÉS (posta, bank, rendőrség, konzulátus)
13. ÉTKEZÉS (kávéház, menza, étterem, állófogadás)
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4. Vizsgaidőpontok:
Az aktuális vizsgaidőpontok a http://www.lingo.u-szeged.hu/vizsganaptar oldalon érhetők el.

5. Jelentkezés a nyelvvizsgára
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

6. Tanfolyam és vizsgadíj
Intézetünk a vizsgák előtt kéthetes, összesen 12 órás előkészítő tanfolyamot szervez.


A vizsgadíj: 8.000Ft



A tanfolyam díja: 15.000Ft

Tanfolyamnaptár: http://www.lingo.u-szeged.hu/tanfolyamnaptar

7. 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: 3.000 Ft
A halasztási kérelem elérhető a http://www.lingo.u-szeged.hu/nyelvvizsgak/phd-nyelvvizsga oldalon.

8. Tanúsítvány kiállítása:
A tanúsítvány kiállítására a vizsgaidőpontjától számított két-három héten belül kerül sor.

