Herää! Просыпайся! 일어나!
Obudź się! Thức dậy! Uyan!
醒來 Vakna!
Wake up! Aufwachen!

Tisztelt EMK Hallgató!
A remélhetőleg sikeres vizsgák és a megérdemelt pihenés után lassan lehet készülődni ☺. Az Idegen Nyelvi
Központ rajtra készen áll, várja Önöket!
2021-22-es tanév tavaszi tantárgyi kínálatunk az Erdőmérnöki Kar 2017-ben vagy később beiratkozott hallgatói
számára:
ANGOL és NÉMET nyelv:
• Általános nyelv, rendszerező és B2 középfokú nyelvvizsgára felkészítő kurzusok (heti 1x2 óra) –
választható
• Szaknyelvi ismeretek (heti 1x2 óra) – kötelező (kritérium) tárgy
Az személyes idegennyelv-oktatás helyszíne: Erzsébet utca 9. (Közgazdaságtudományi Kar épülete), Idegen Nyelvi
Központ (http://inyk.emk.uni-sopron.hu).
Az ANGOL ÉS NÉMET ÁLTALÁNOS NYELV C típusú (szabadon választható), 2 kredites tárgy. A kurzus végén
félévközi jegyet kapnak a Hallgatók, tehát a tárgy a félévi átlagukba beleszámít. A tárgy felvétele B2 középfokú
nyelvvizsgával nem rendelkezőknek mindenképpen ajánlott!
Az EMK minden BSc szakán és az osztatlan erdőmérnök szakon az órarendjük az alábbi általános nyelvi időpontot
kínálja:
• kedd 15:00-16:30 vagy csütörtök 15:00-16:30
A két időpont közül az egyik lesz az Ön nyelvi kurzusának időpontja. Hogy melyik, az az első megbeszéléskor dől el.
Időpont nehézségek esetén a hallgatók a kurzusvezető tanárral egyeztetnek.
A SZAKNYELV (ZÖLD SZAKNYELV) az egyes szakok mintatantervében meghatározott félévben/félévekben
kötelező (kritérium) tárgy, heti 1x2 órában, 0 kredittel, félév végi aláírással. Aki a kritérium tárgyat tanulmányai
utolsó félévének végéig nem teljesíti, nem kap végbizonyítványt, így államvizsgát sem tehet.
A ZÖLD SZAKNYELV órarendi időpontjai: kedd 12:00-13:30 és szerda 12:00-13:30.
A két időpont közül az egyik lesz az Ön kurzusának időpontja. Hogy melyik, az az első megbeszéléskor dől el.
MI AZ ÖN TEENDŐJE?
1. ÁLTALÁNOS NYELV esetén a Neptunban válassza ki az Idegen nyelv rendszerező vagy nyelvvizsga
előkészítő tárgynév alatt azt a nyelvet, amelyet tanulni szeretne (angol vagy német). A csoportokat az
első személyes egyeztetés után alakítjuk meg.
2. ZÖLD SZAKNYELV esetén a Neptunban vegye fel a tárgyat. A csoportokat az első személyes egyeztetés
után alakítjuk meg.
Elérhetőségünk: inyk@uni-sopron.hu ; 06/99-518-402
A viszontlátásig Jó szerencsét
Idegen Nyelvi Központ

