Tisztelt Építész/Építő/Menedzser Hallgató!
2017 szeptemberétől 2 kredites nyelvi (angol / német) C tárgyak indulnak nappali tagozatos
hallgatók számára:
 általános nyelv
 nyelvvizsga előkészítő
 építőipari szaknyelv
 építészeti kultúrtörténet angolul
Az angol és német tárgyakról részletes ismertetőt az Idegennyelvi Csoport honlapján talál.
A nyelvi tárgyak felvételének feltétele a friss szintfelmérő megírása.
Elektronikus formában történő kitöltésére 2017 augusztus 26-tól szeptember 10-ig van
lehetőség.
Elérése: www.ymmf.hu → E-learning → Bejelentkezés: felhasználónév = Neptun
kód, jelszó = születési év utolsó két számjegye, plusz hónap és nap (hat számjegy) →
kurzus keresése: 2017/18-es tanév nyelvi szintfelmérő → a kurzus neve:
Nyelvi Szintfelmérő YBL - SYMNL0001XX - Nyelvi szintfelmérő
(Tanár: Lengyel András) → bejelentkezési kulcs: NYELVI → Angol szintfelmérő L vagy
Német szintfelmérő L → Következő (Menti az eddigieket és még vissza lehet lépni a
teszthez) → Az összes leadása és befejezés. Ekkor láthatóvá válik az eredmény.
Kérjük, hogy a szintfelmérő eredményének megfelelően jelentkezzenek a nyelvi tárgyakra.
Aki szintfelmérő megírása nélkül regisztrál kurzusra vagy nem a pontszámának megfelelően
iratkozik fel, annak a neve a regisztrációs héten törlésre kerül.
ANGOL
NÉMET
Angol Kezdő, újrakezdő (A1) 0 – 20
Angol Alap (A2) 25 ponttól
Angol Alap + (B1) 35 ponttól
Angol felzárkóztató (B1, B2) 40 ponttól
Angol felkészítő (B2) 50 ponttól
Angol szaknyelv (B1, B1+) 45 ponttól
Angol szaknyelv (B2) 55 ponttól
Angol építészeti kultúrtörténet (B2+) 55 ponttól

Német Kezdő, újrakezdő (A1) 0 – 20
Német Alap (A2) 20 ponttól
Német Alap + (B1) 30 ponttól
Német felzárkóztató (B1, B2) 35 ponttól
Német üzleti nyelv (B2) 40 ponttól
Német szaknyelv (B2) 40 ponttól
Német felkészítő (B2) 40 ponttól

Egyetlen próbálkozás lehetséges, a teszt megírásához maximálisan 60 perc áll
rendelkezésére. Technikai probléma esetén papír alapú tesztet is lehet írni a regisztrációs
héten a Nyelvi Lektorátuson 2017. szeptember4-tól 6-ig (hétfőtől szerdáig), 10 és 12 óra
között vagy lépjen kapcsolatba dr. Lengyel Andrással lengyel.andras@ybl.szie.hu
2017. augusztus 25.

Idegennyelvi Csoport

