Nyelvi szintfelmérő felhívás
Tisztelt nappali tagozatos Hallgatók!
A nyelvtanárok nyelvi szintfelmérő vizsgát tartanak angol és német nyelvből
azoknak, akiknek nincs nyelvvizsgájuk és szeretnék felvenni a Kritérium
tárgyra felkészítő szaknyelvi kurzust, illetve belső házi vizsgát angol nyelvből
azoknak, akik nem angol nyelven teljesítik a kritérium tárgyakat. A pontos
időpontok ill. a jelentkezés módja a csatolt fájlban található >>
Ez a vizsga csak a C/D tantervesekre vonatkozik!!

Tisztelt nappali tagozatos Hallgatók!
Nyelvi szintfelmérő vizsgát és belső házi vizsgát tartanak a
nyelvtanárok 2021. február 1-én illetve 2-án angol és német
nyelvből.
Jelentkezési határidő az adott nyelvtanárhoz 2021. január 22.
péntek 12 óra.
A jelentkezéshez szükséges adatokat az alábbi módon kérjük
megadni:
Szintfelmérő vizsga a Kritérium tárgyat előkészítő szaknyelvi kurzus
felvételéhez:
Szintfelmérő–NEPTUNKÓD -Hallgató neve
Belső házi vizsga az alapszintű angol nyelvi követelmény
teljesítéséhez:
Belső vizsga -NEPTUNKÓD -Hallgató neve
A Neptunkódot kérjük, hogy NAGYbetűkkel írják!
A sikeres vizsgát tett hallgatók névsora megtalálható lesz a Neptun
honlapon és az eredmények rögzítésre kerülnek a Neptun rendszerben,
így egyenként nem értesítjük Önöket!
A jelenlegi helyzetben a vizsgákat online tervezzük. Amennyiben ismét
engedélyezik a jelenlétet az egyetemen, akkor a vizsgák
megrendezezéséről tájékoztatjuk Önöket.

Solymosiné Molnár Margit
mb. intézetigazgató, KVK Idegennyelvi Intézet

A szintfelmérő vizsgák választható időpontjai:

NÉMET:
KGK-s hallgatók részére: Józsefváros
Krepler Erzsébet február 1. hétfő 10.00
<krepler.erzsebet@tmpk.uni-obuda.hu>

KVK-s hallgatók részére: Józsefváros
Solymosiné Molnár Margit február 1. hétfő 16.00
<solymosine.margit@tmpk.uni-obuda.hu>

BGK-s hallgatók részére: Józsefváros
Zabóné Varga Irén február 1. hétfő 11.00
<zabone.iren@tmpk.uni-obuda.hu>
RKK-s és KVK-s hallgatók részére: Óbuda
Virágh Tibor február 1. hétfő 13.00
viragh.tibor@tmpk.uni-obuda.hu

ANGOL:
A Nyelvi szintfelmérő vizsgára jelentkező hallgatók (Józsefváros és Óbuda)
Bertalan Zsuzsanna tanárnőhöz jelentkezzenek.
A vizsga időpontja: február 2. kedd 9.00
<bertalan.zsuzsanna@tmpk.uni-obuda.hu>

A Belső házi vizsgára jelentkező hallgatók (Józsefváros, Óbuda)

Kocsis Anikó tanárnőhöz jelentkezzenek. Kérem, hogy a kért adatokon kívül azt
is jelezzék, hogy melyik karhoz tartoznak. A vizsga időpontjáról értesítést fognak
kapni.
<kocsis.aniko@tmpk.uni-obuda.hu>

