
Eljárásrend az idegen nyelvi készséget fejlesztő tárgyak informális tudás 
alapján történő validálásához 

SZTE BTK 
 

Jogszabályi háttér: 
Nftv. 49. §  
(5) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés - tantárgy 
(modul) előírt kimeneti követelményei alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt 
százalékban megegyezik. A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott 
bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi.  
(6) A kreditátviteli bizottság az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett 
tudást, munkatapasztalatot - az e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak 
szerint - tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. 
 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 54. §  
(7) Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már 
elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján képzésben 
szerzett krediteket - ha annak előfeltétele fennáll - bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott 
tanulmányok alapján el kell ismerni, függetlenül attól, hogy a hallgató melyik felsőoktatási 
intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés - 
tantárgyi program alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló kompetenciák 
[ismeretek, alkalmazási (rész)készségek és további (rész)kompetenciák, így különösen attitűdök, 
nézetek, önállóság és felelősségvállalás] összevetésével történik.  
(8) Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik 
annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett 
érdemjegy azonban a tantárgy elismerésekor nem módosítható.  
(9) Az előzetesen megszerzett, nem formális (iskolarendszeren kívül, de szervezett formában 
folytatott képzésben szerzett), informális (iskolarendszeren kívüli, tapasztalati úton történő), 
tanulással elsajátított kompetenciák, munkavégzés során szerzett tapasztalat elismerése lehet egy 
adott szakon valamely kompetencia (ismeret, teljesítmény, eredmény, készség, további 
kompetenciák) kredittel történő elismerése vagy követelmény teljesítése alóli felmentés. A 
kreditátviteli bizottságnak az elismerési eljárásban a hallgató dokumentumai alapján - megfelelő 
értékelési eljárás keretében - meg kell bizonyosodnia a tudás meglétéről. Az eljárást az intézményi 
szabályzatban kell meghatározni. 
 
A BTK idegen nyelvi alap-, mester- vagy tanárszakos hallgatói kérelmezhetik a szakjuk nyelvi 
készséget fejlesztő tárgyai teljesítésének jóváírását, amennyiben az alábbi feltételek (a továbbiakban: 
Alapfeltételek) valamelyikét teljesítik: 

a) akik olyan – magyarországi vagy külföldi – középiskolában szereztek érettségi bizonyítványt, 
amelynek tanítási nyelve azonos a jelen szakjukon/szakirányukon oktatott nyelvvel 

b) akik olyan országban folytattak legalább 4 szemeszteren keresztül felsőfokú tanulmányokat a 
jelen szakjukon/szakirányukon oktatott nyelven, amely országnak ez a hivatalos nyelve 

c) akik alapszakos vagy tanárszakos hallgatók, és az adott idegen nyelvből a szak képzési és 
kimeneti követelményeiben rögzített nyelvtudásnak megfelelő szintű dokumentált 
nyelvtudással rendelkeznek, kivéve a két tannyelvű gimnáziumi tanulmányok alapján 
dokumentált (C1 szintű) nyelvtudást 

 



Az Alapfeltételek valamelyikének eleget tevő hallgatók a képzésük bármelyik félévében 
kérelmezhetik az adott tantárgy(ak)at gondozó tanszéknél (a továbbiakban: Tanszék) egy 
szintfelmérő vizsga vagy elbeszélgetés megtartását. Az őszi félévi szintfelmérőkre vonatkozó 
kérelmek beadási határideje az őszi félév szorgalmi időszakának kezdetét megelőző hét tanszék által 
rögzített napja, a tavaszi félévi szintfelmérőkre vonatkozóké pedig január 15. Ettől csak kivételes és 
méltányolható esetekben lehet eltérni, pl. ha a hallgató rajta kívül álló adminisztratív okokból nem 
tud időben beiratkozni a képzésre. 
 A hallgató kérelmére a Tanszék a szorgalmi időszak első hetében szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát vagy 
meghallgatást szervez, melynek során a hallgatónak egy háromtagú bizottság előtt kell bizonyítania, 
hogy rendelkezik az általa elismertetni kívánt tantárgy(ak) teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal. 
A hallgatónak a vizsga/elbeszélgetés során be kell mutatnia a nyelvtudását igazoló dokumentumokat. 
A szintfelmérő vizsga/elbeszélgetés mikéntjét a Tanszék határozza meg, a kkk-ban rögzített nyelvi 
szint igazolásaként elfogadható nyelvvizsga-dokumentumok körét pedig saját hatáskörben 
korlátozhatja.  A vizsgáról/meghallgatásról 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 a Tanszéknek el kell juttatnia a 
hallgatóhoz. 
 
Amennyiben az elismertetett tárgyakhoz kapcsolódó kompetenciák a nyelvi alapvizsga vagy komplex 
nyelvi vizsga során számon kért kompetenciák részét képezik, a tantárgy(ak) teljesítésének 
elismerésével egyidejűleg elismerésre kerül a nyelvi alapvizsga vagy komplex nyelvi vizsga 
teljesítésének egésze vagy megfelelő vizsgarészei. A nyelvi alapvizsga vagy komplex nyelvi vizsga 
teljes egészében csak akkor fogadtatható el, ha a hallgató az alapvizsga minden előfeltételét 
teljesítette és/vagy elfogadtatta. A Tanszék által a vizsgáról/meghallgatásról kiállított jegyzőkönyvnek 
azt is tartalmaznia kell, hogy ily módon az alapvizsga vagy komplex nyelvvizsga mely részvizsgái 
milyen érdemjeggyel kerülnek jóváírásra. 
 
Azok a hallgatók, akik a képzésük során a nyelvi készséget fejlesztő tárgyak egy részét már 
teljesítették, és az Alapfeltételek valamelyikének eleget tesznek, kérelmezhetik az alapvizsga 
vonatkozó részének elfogadását, ezt azonban a Tanszék szintfelmérő vizsgához kötheti. 
 
Sikertelen szintfelmérő vizsga vagy elbeszélgetés esetén ugyanarra a tárgyra vonatkozóan csak akkor 
adható be újabb kérelem, ha az előző kérelem beadása óta eltelt időben a hallgató a szak kkk-jában 
rögzített nyelvi szinten sikeres nyelvvizsgát tett a képzésen oktatott nyelvből. 
 
A Tanszék saját hatáskörben kivonhatja a kreditelismerés köréből azokat a tárgyakat, amelyek nem 
tisztán a nyelvi készség fejlesztését célozzák, hanem egyéb (kulturális, tanításmódszertani stb.) 
elemeket is tartalmaznak. 
 
A teljesítés jóváírásához a hallgatónak – mindaddig, amíg egységes szabályozás nem születik e 
tekintetben az SZTE-n – kérelmet kell beadnia a kari Tanulmányi Bizottsághoz a Modulo felületén. A 
kérelemben meg kell adni az elismertetni kívánt tantárgyak nevét és kódját. Amennyiben a bizottság 
a nyelvi alapvizsga vagy komplex nyelvi vizsga teljes egészét elfogadja teljesítettként, ennek 
jóváírását is kérelmezni kell a TB-nél. A kérelemhez be kell csatolni az Alapfeltételek valamelyikének 
teljesülését igazoló dokumentumot (pl. középiskolai érettségi bizonyítvány, teljesítésigazolás 
felsőfokú tanulmányokról, a kkk-ban rögzített nyelvi szintnek megfelelő nyelvvizsga-bizonyítvány), 
továbbá a vizsgáról/meghallgatásról készült jegyzőkönyvet is. 
 
A Tanulmányi Bizottság a döntését a teljesítések jóváírásáról a becsatolt jegyzőkönyv figyelembe 
vételével hozza meg. A Tanulmányi Bizottság döntése alapján a kari TO rögzíti a Neptunban a jóváírt 
teljesítéseket. 
 



Ez az eljárásrend 2020. január 1-jén lép hatályba. 


