Az Angol-Amerikai Intézet képzéseire vonatkozó kiegészítő rendelkezések a SZTE BTK
„Eljárásrend az idegen nyelvi készséget fejlesztő tárgyak teljesítésének informális tudás
alapján való elfogadtatásához” című szabályozáshoz
2019.12.15-én elfogadva az AAI Intézeti Tanácsa által
1. Az Angol-Amerikai Intézet anglisztika BA és angoltanár osztatlan képzésein a következő
nyelvi tárgyakból kérheti a hallgató meglévő nyelvi ismereteinek beszámítását az SZTE BTK
„Eljárásrend az idegen nyelvi készséget fejlesztő tárgyak teljesítésének informális tudás
alapján való elfogadtatásához” című szabályozás alapján: Communication Skills, Reading
Skills, Writing Skills, Use of English 1 és 2, valamint az Academic English 1 komplex vizsga
(továbbiakban AE1). Minden egyéb nyelvi készséget is fejlesztő óra nyelvészeti, kulturális,
szakmódszertani vagy tudományos angol tartalommal bír, ezért ezek alól felmentés nem
adható. A hallgató a megfelelő feltételek esetén szintfelmérő vizsgát kérvényezhet az
Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéknél (továbbiakban ELTEAL) az egyes
tárgyakból és/vagy az AE1 vizsga egyes részeiből vagy egészéből, mely szintfelmérő
vizsgának az eredménye válik a hallgató vonatkozó kurzus/vizsgarész jegyévé.
2. A szintfelmérő vizsga kérelmének előfeltételei
2.1. Az SZTE BTK ide vonatkozó dokumentumában rögzített a) vagy b) alapfeltétel esetén az
előírt végbizonyítvány vagy félévigazolások csak abban az esetben fogadhatók el, ha a
hallgató az ELTEAL tanszék által minden tanév első hetében szervezett Placement testen min.
85%-os eredményt ér el mind a nyelvtani, mind a szókincsteszten.
2.2. A hallgató feladata hitelt érdemlően dokumentálni, hogy az SZTE BTK ide vonatkozó
dokumentumában rögzített a) vagy b) alapfeltétel esetén az általa elvégzett tanulmányok
képzési nyelve az angol volt. A magyarországi két tanítási nyelvű képzések vagy hasonló
külföldi tanulmányi programok, ahol csak négy vagy annál kevesebb tantárgy oktatási nyelve
az angol, nem kerülnek elfogadásra.
2.3. Az SZTE BTK ide vonatkozó dokumentumában rögzített c) alapfeltétel esetén
Magyarországon akkreditált C1 angol nyelvű komplex (írásbeli és szóbeli) nyelvi vizsga csak
abban az esetben fogadható el, ha a hallgató az ELTEAL tanszék által minden tanév első
hetében szervezett Placement testen min. 85%-os eredményt ér el mind a nyelvtani, mind a
szókincsteszten.
2.4. Javító Placement test a tanév során nem tehető.
2. 5. A következő nemzetközi nyelvvizsgák (Cambridge English Proficiency/Advanced,
TOEFL és IELTS Academic test) alapján az Academic English 1 komplex nyelvi vizsga és a
hozzá kapcsolódó, 1. pontban felsorolt nyelvi kurzusok szintfelmérő vizsga nélkül, jeles
eredménnyel kérhetőek elismertetésre.
Cambridge English Proficiency A, B, C
Cambridge English Advanced A, B

TOEFL -iBT min. 105
TOEFL - CBT min. 260
TOEFL - PBT min. 620
IELTS Academic test min 7,5

3. A szintfelmérő vizsga menete
3.1. A szintfelmérő vizsga az őszi félév esetén szeptember első hete, tavaszi félév esetén az
őszi félév javítóvizsga hete, az ELTEAL tanszék által szabályozott időben és helyszínen. Ettől
eltérő, egyéni szintfelmérő vizsgázatásra nincs lehetőség.
3.2. A hallgató a kérelmében rögzített tantágy(ak)nak és/vagy AE1 részvizsga(k)nak
megfelelő AE1 komplex vizsga rész(eke)t írja meg és/vagy szóbelizik a szintfelmérő vizsga
időpontjában érvényes AE1 témalista alapján bizottság előtt. Az AE1 vizsgára vonatkozó
részletes leírást lásd a SZTE Angol-Amerikai Intézet Academic English vizsgaszabályzatát.
Mintafeladatok az ELTEAL tanszék honlapjáról elérhetőek.
3.3. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az
informális tudás alapján elfogadtatható tárgy(ak) nevét és kódját, továbbá a megszerzett
érdemjegyet. Az aláírt, lepecsételt jegyzőkönyv beszkennelt verzióját az ELTEAL tanszék
eljuttatja a hallgatóhoz a vizsgát követő két héten belül a jelentkezéskor megadott e-mail
címre.
3.4. A vizsgarészek eredményét az ELTEAL tanszék kurzuselfogadtatás esetén öt fokozatú
skálává konvertálja, AE1 részeredmény esetén az adott százalékos eredményt számítja be a
vizsga végső érdemjegyének kiszámításakor.
3.5. A hallgatónak az eredmény kézhezvételétől számított egy héten belül írásban nyilatkoznia
kell az Academic English bizottságnak, hogy a megszerzett eredményt be kívánja-e számítani
a kérvényében rögzített módon. Döntésének megváltoztatására utólag nincs lehetőség.
3.6. A hallgató mindaddig köteles az adott félévben a Neptunban felvett kurzusaira bejárni és
azok elvárásait teljesíteni, amíg a Tanulmányi Bizottságtól nem kapja meg az elfogadásról
szóló hivatalos értesítést.
3.7. Szintfelmérő vizsga utólagosan nem tehető már megszerzett kurzusjegy vagy komplex
nyelvi vizsga jegy javításának céljából.
3.8. Sikertelen szintfelmérő vizsga esetén ugyanazokra a tárgyakra vagy AE1 vizsgarészekre
vonatkozóan csak akkor adható be újabb kérelem, ha az előző kérelem beadása óta eltelt
időben a hallgató angol nyelvből sikeres komplex C1 vizsgát tett.
3.9. Amennyiben a hallgató nem kíván élni a szintfelmérő vizsgáján elért eredmény(ek)
beszámításával és arról írásban nyilatkozik, javító szintfelmérő vizsgát sem tehet ugyanazon
feltételek alapján.

4. A kérelem beadása
4. 1. Az őszi félévi szintfelmérőkre vonatkozó kérelmek beadási határideje az őszi félév
szorgalmi időszakának kezdetét megelőző hét keddje, a tavaszi félévi szintfelmérőkre
vonatkozóké pedig január 15.
4.2. A hallgató Modulo-n beadott kérelmével párhuzamosan, a megadott határidőig az AngolAmerikai Intézet Academic English bizottságát is értesíti (a mellékletben megadott
nyomtatványon) a teljesíteni kívánt részvizsgák megjelölésével, az előfeltételek
megjelölésével és e-mail elérhetőségének megadásával, mely a vizsgaszervezés könnyítésére
és az eredmény eljuttatására szolgál.

