Idegennyelvi követelmények az oklevélkiadáshoz az egyes szakok KKK-ja alapján
Szak

Képzési és Kimeneti Követelmények

Részlezetés
ALAPSZAKOK

Anyagmérnöki
Biológia
Biomérnöki
Fizika
Földrajz
Földtudományi
Gazdaságinformatikus
Kémia
Környezetmérnöki
Környezettan
Matematika
Mérnök informatikus
Molekuláris bionika

egy idegen nyelv
egy idegen nyelv
egy idegen nyelv
egy idegen nyelv
egy idegen nyelv
egy élő idegen nyelv
egy élő idegen nyelv
angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz középfokú (B2)
egy idegen nyelv
egy idegen nyelv
egy idegen nyelv
egy idegen nyelv
egy idegen nyelv

Programtervező informatikus

egy idegen nyelv

Alkalmazott matematikus
Biológus
Csillagász
Fizikus
Földtudomány
Gazdaságinformatikus
Geográfus
Info-bionika MSc
Környezetmérnöki
Környezettudomány
Matematikus
Mérnök informatikus
Programtervező informatikus
Vegyész
Tanár-biológiatanár
Tanár-fizikatanár
Tanár-földrajztanár
Tanár-informatikatanár
Tanár-kémiatanár
Tanár-környezettan-tanár
Tanár-matematikatanár
Biológia-x tanár
Fizika-x tanár
Földrajz-x tanár
Informatika-x tanár
Kémia-x tanár

Matematika-x tanár
tanári [2 félév (biológiatanár)]
tanári [2 félév (fizikatanár)]
tanári [2 félév (földrajztanár)]
tanári [2 félév (informatikatanár)]
tanári [2 félév (kémiatanár)]

MESTERSZAKOK - KUTATÓ
egy élő idegen nyelv
egy élő idegen nyelv
angol B2
angol B2
egy élő idegen nyelv
egy élő idegen nyelv, melynek szakirodalma van
egy élő idegen nyelv
angol B2
egy idegen nyelv
egy élő idegen nyelv
egy élő idegen nyelv
egy élő idegen nyelv, amelyen az informatikának tudományos szakirodalma van
egy élő idegen nyelv
angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz középfokú (B2)
MESTERSZAKOK - TANÁRSZAK
egy idegen nyelv (2013. január 30-ig hatályos)

2010.04.22. Kari Tanács
A, Angol, francia, német, orosz, spanyol,
portugál, olasz nyelvből államilag elismert
középfokú (B2) komplex típusú (korábbi C
típusú) nyelvvizsga megléte
B, Középiskolai érettségi bizonyítvány által
tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként
elfogadott nyelvvizsga
C, Olyan élő idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2) komplex típusú
(korábbi C típusú) nyelvvizsga, amelyen az
adott szakmának - az intézményi szakmai
bizottság által - elismert tudományos
szakirodalma van
Kivételek: Kémia szakon kötelező az
angol, német, francia, spanyol, olasz vagy
orosz nyelv

A mesterszakos diplomához nem
szükséges újabb nyelvvizsga, azon felül
amivel az alapszakos oklevél kiadásához
teljesült a fentiek valamelyike.
Kivételek: fizikus és csillagász és infobionika MSc szakon kötelező az angol
nyelv.
Vegyész szakon kötelező a angol, német,
francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelv
Felmentést újra kérelmezni kell.

Az Európai Uniónak jelenleg 24 hivatalos nyelve van. Ezek a következők: angol,
bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván,
magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén.
Az ENSz-nek 5 hivatalos nyelve van: a kínai, francia, orosz, angol és spanyol,
azaz az előbbi 24 nyelvhez még a kínai és az orosz hozzáadódik.
(2013. január 30. után hatályos)
A 8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet 5.
vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből tett államilag
pontjában szereplő nyelvvizsga-előírás az
elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga.
Európai Unió
OSZTATLAN TANÁRSZAK
az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)
Az Európai Uniónak jelenleg 24 hivatalos nyelve van. Ezek a következők: angol,
hivatalos nyelveiből
bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván,
vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy
magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén.
beás (cigány) nyelvből** legalább egy,
államilag elismert középfokú (B2) komplex
Az ENSz-nek 5 hivatalos nyelve van: a kínai, francia, orosz, angol és spanyol,
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű
azaz az előbbi 24 nyelvhez még a kínai és az orosz hozzáadódik.
érettségi bizonyítvány vagy oklevél
vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből tett államilag
meglétét írja elő a diplomaszerzés egyik
elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga.
feltételeként az összes osztatlan
tanárszakon.
Rövid ciklusú Tanári mesterszakok
Az Európai Uniónak jelenleg 24 hivatalos nyelve van. Ezek a következők: angol,
bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván,
magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén.

Az ENSz-nek 5 hivatalos nyelve van: a kínai, francia, orosz, angol és spanyol,
azaz az előbbi 24 nyelvhez még a kínai és az orosz hozzáadódik.
tanári [2 félév (matematikatanár)]
vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből tett államilag
tanári [4 félév (informatikatanár)]
elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga.
tanári [5 félév (informatikatanár)]
* minden szaknál: államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
** 2019. február 19. óta életbe lépett a 8/2013. EMMI-rendelet módosítása következtében.

