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TANTÁRGY ADATLAP 

és tantárgykövetelmények 

Cím: Angol középfokú készségfejlesztő-műszaki szaknyelv 

Tárgykód: PMSILNE525 

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: Az órák folyamán a hallgatók gyakorolják a sikeres középfokú szakmai 

nyelvvizsgához szükséges nyelvi struktúrákat. A kurzus során hangsúlyt kap mindezek 

kommunikatív felhasználása különböző műfajú írásbeli szövegek megalkotásában és a szintnek 

megfelelő szóbeli készségek kialakításában. 

Rövid leírás: A szemeszter folyamán a négy alapkészség (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, 

beszédértés és beszédkészség), valamint a közvetítői készség fejlesztése történik a szintnek 

megfelelő műszaki szaknyelvi feladatokon keresztül: műszaki témájú cikkek olvasása, hivatalos 

levél írása, szóbeli készségek fejlesztése prezentáció, szituációk, diszkusszió. A gyakorlatokon 

feldolgozott tananyag igazodik a szakok speciális igényeihez.
7
 Az adott szintnek megfelelő hallott 

és olvasott szaknyelvi szövegek globális, részletes és szelektív értésének gyakorlása. Önálló írott 

szöveg alkotása (hivatalos levél, email, beszámoló), szóbeli készségek fejlesztése (prezentáció, 

szituációk, diszkusszió). 

Oktatási módszer: Változatos – autentikus – forrásokból vett szemelvények olvasása szövegértési 

feladatokkal, hivatalos levelek, beszámolók írása órai egyéni és csoportos munkában, házi 

feladatok. 

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

hiányzások száma nem haladhatja meg a heti órák számának 30 %-át. A tematika szerinti zárthelyi 

dolgozat és szóbeli beszámoló adott időben történő teljesítése. A zárthelyi dolgozat eredményének 

közzététele: 14 napon belül. 

Követelmények a vizsgaidőszakban: 

Pótlási lehetőségek: A zárthelyi dolgozat és az év végi szóbeli beszámoló egy-egy alkalommal 

pótolhatók, ill. javíthatók külön meghirdetett időpontban. A vizsgaidőszak első hetében egy 

alkalommal van lehetőség javításra a féléves anyagból.  

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

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:   
Kötelező: CooSpace-en közzétett szövegek készségfejlesztő gyakorlatokkal 

Ajánlott: 

Quinley: Vocabulary: Science and Technology Words (Saddleback) 

G. Duigu: Visuals: Writing about graphs, tables and diagrams (Academic English Press) 

 

Tantárgykurzusok a 2015/2016. tanév 1. félévében: 

Tárgy-

kurzus 

típus 

Oktató Nap/idő Hely Megjegyzés 

Gyakorlat Török Júlia nyelvtanár 

Szabadkai Róbertné nyelvtanár 

Szabadkai Róbertné nyelvtanár 

hétfő 

kedd 

csütörtök 

A306 

A3015 

A219 

14:45-16:15 

16:30-18:00 

09:30-11_00 

                                                 
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 

7
 Ha több szak tanterve is tartalmazza, egyébként kimarad 
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Részletes tantárgyprogram 

 

Hét Ea/Gy./L. Angol középfokú készségfejlesztő-műszaki szaknyelv 

1. 0/2/0  Placement test 

2. 0/2/0  Kiruna – moving an entire city (reading comprehension, speaking: describing cities, urban 

spaces) 

 

3. 0/2/0  Drones (listening comprehension: videos, reading comprehension: article with exercises, 

speaking: discussion) 

4. 0/2/0  Transport (listening comprehension: videos, reading comprehension: article with 

exercises, speaking: talking about pictures, writing: emails) 

5. 0/2/0  Work (listening comprehension: video, reading comprehension: article with 

comprehension questions, speaking: discussion, writing: job application) 

6. 0/2/0  Engineering achievements (listening comprehension: video, reading comprehension: 

article with comprehension questions, speaking: talking about pictures, writing: letters) 

 

7. 0/2/0  
Autumn study break 

8. 0/2/0  Midterm test 

 0/2/0  Computers and the internet (listening comprehension: audio and video materials with 

comprehension questions, reading comprehension: article with questions, speaking: 

roleplay, translation exercise) 

10. 0/2/0  Gadgets and appliances (listening comprehension: audio and video materials with 

comprehension questions, reading comprehension: article with questions, speaking: 

roleplay) 

11. 0/2/0  Climate change (listening comprehension: audio and video materials with comprehension 

questions, reading comprehension: article with questions, speaking: roleplay, translation 

exercise) 

12. 0/2/0  Smart and energy efficient homes (listening comprehension: audio and video materials 

with comprehension questions, reading comprehension: article with questions, speaking: 

roleplay, writing: letter) 

13. 0/2/0  Speaking practice 

14. 0/2/0  Revision  

 

15. 0/2/0  Spoken test 

 

 

 

 

 


