
TANTÁRGY ADATLAP 

és tantárgykövetelmények 

Cím: Angol alapfokú készségfejlesztő-műszaki szaknyelv 

Tárgykód: PMSILNE515 

Heti óraszám
1
: 2 

Kreditpont: 2 

Szak(ok)/ típus
2
: Bármely SZ 

Tagozat
3
: Nappali 

Követelmény
4
: F 

Meghirdetés féléve
5
: Os/ta 

Nyelve: Angol 

Előzetes követelmény(ek): - 

Oktató tanszék(ek)
6
: Műszaki Szaknyelvi Központ 

Tárgyfelelős/koordinátor Török Júlia 

Célkitűzése: A szemeszter folyamán a négy alapkészség (hallott és olvasott szövegértés, 

beszédértés és beszédkészség) fejlesztése történik a szintnek megfelelő feladatokon 

keresztül. 

Rövid leírás: Az adott szintnek megfelelő hallott és olvasott szaknyelvi szövegek globális, 

részletes és szelektív értésének gyakorlása (feliratok, biztonsági előírások, 

termékismertetők, hirdetések, működési leírások). Önálló írott szöveg alkotása (űrlapok 

kitöltése, hivatalos levelek írása), szóbeli készségek fejlesztése (szituációk, grafikonok, 

statisztikák értelmezése, diszkusszió). 

Oktatási módszer: multimédia segítségével közös, csoportos és önálló feladatmegoldás – 

házi feladatok 

Követelmények a szorgalmi időszakban: A gyakorlatokon a részvétel a TVSZ előírása 

szerint. A hiányzások száma nem haladhatja meg a teljes óraszám 30%-át. A tematika 

szerinti zárthelyi dolgozatok adott időben történő (félévente két alkalommal) megírása. Az 

eredmények közététele: 14 napon belül. 

 

Követelmények a vizsgaidőszakban: 

Pótlási lehetőségek: A zárthelyi dolgozatok egy-egy alkalommal pótolhatók, ill. javíthatók 

külön meghirdetett időpontban. A vizsgaidőszak első két hetében egy alkalommal van 

lehetőség javításra.  

Konzultációs lehetőségek: A félév második hetétől kezdődően a meghirdetett időpontban. 

 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Eric H. Glendinning, Alison Pohl: 

Technology 2 és Language Leader Pre-Intermediate 

 

Tantárgykurzusok a 2015/2016. tanév 1. félévében: 

Tárgy-

kurzus 

típus 

Oktató(k) Nap/idő Hely Megjegyzés 

     

Gyakorlat Szabadkai Róbertné nyelvtanár szerda A306 9-10.óra 

 

                                                 
1
 Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor 

2
 K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)  

3
 N – nappali, L – levelező, T – táv 

4
 a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat 

5
 os – őszi, ta – tavaszi 

6
 Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása 



 
 

Részletes tantárgyprogram 

 

Hét Ea/Gy./L. Angol alapfokú készségfejlesztő 

1. 0/2/0  Placement tests 

2. 0/2/0  
Science (Reading: Stephen Hawking) Inventions (Listening: scientific discoveries, 

Speaking: developing an argument - inventions, Writing: describing charts) 

3. 0/2/0  

Work and industry (Listening: describing changes, Reading: gold and oil, Speaking: industry 

in your country, the language of negotiations, giving a short talk, Writing: describing a 

process) 

4. 0/2/0  
Globalisation (Reading: Microsoft, Speaking: multinational tech companies), Facilities 

(Listening: facilities – the Olympic Games),  

5. 0/2/0  
Technology (Speaking: making a presentation, Writing: for and against essay - CCTV 

cameras) 

6. 0/2/0  
Urban renewal (Listening and Speaking: an urban development programme, Writing: 

reports) 

7. 0/2/0  Autumn break 

8. 0/2/0  Revision 

9. 0/2/0  Midterm test 

10. 0/2/0  
Environment (Reading and listening: global warming, Speaking: agreeing and disagreeing – 

environmental issues, Reading and Speaking: waste and recycling) 

11. 0/2/0  Alternative energy (Speaking: alternative energy in your city) 

12. 0/2/0  Future homes (Speaking: discussing predictions, Reading: inside the future home,  

13. 0/2/0  
Household technology (Speaking: asking and answering questions about household 

appliances, Listening: technology in the kitchen) 

14. 0/2/0  Revision 

15. 0/2/0  Final test 

   

 

 

 

 


