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Starcevic Attila, Angol Nyelvészet Tanszék 
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--------------------------------------- 
A megbeszélés tárgyát a külföldi tanulók számára legkorábban 2010. szeptemberében létesítendő 
előkészítő évfolyam körüli sürgős teendők tisztázása képezi. A megbeszélés sürgős összehívására 
Pál Ferenc dékánhelyettes úr 2010. március 12-én kelt levele és az erre a levélre 2010. március 20-
án megfogalmazott 10 pontos intézeti feljegyzés adott okot. A megbeszélést elsősorban az 
Intézetben tanuló (többségében már a 2. félévükben lévő) török hallgatók további pályafutásának 
egyengetése sürgette, de a megbeszélés tárgya értelemszerűen kiterjed az összes olyan (jelenlegi és 
jövőbeli) külföldi hallgatóra, akik nem rendelkeznek a megfelelő angol nyelvtudással az intézeti 
órák minimális abszolválásához. 
 
1. Pál Ferenc dékánhelyettes úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a török fejvadász cég képviselője 
elfogadta az előkészítő évfolyam ötletét. Így a Kar a 2010/2011-es tanévre kb. 20 új (vegyes 
felbontásban érkező, azaz felkészítő évfolyamos és/vagy BA és MA) török érdeklődő (és egyben 
potenciális hallgató) érkezésére számít. Ebből következően az Intézet egy előkészítős csoport 
fogadására készül fel 2010. szeptemberében. 
 
2. Az előkészítő évfolyam által végzett tanulmányok adminisztratív hátterének kidolgozásán Taskó 
Mihályné hivatalvezető asszony és dr. Borsodi Csaba dékánhelyettes úr még dolgoznak. 
 
3. Pál Ferenc kérte egy intézeti szintű koordinátor kijelölését, akinek feladata a felvételi anyagok 
alapján a felvételi döntések meghozatala és a résztvevők illetve a Kar közötti közvetítő szerep 
ellátása lesz. Az Intézet javasolta, hogy ez a személy közvetlenül az Intézet felé tartozzon 
felelősséggel és annak számoljon be döntéseiről. Ennek a személynek (vagy személyeknek) a 
kijelölése az Intézet igazgatója bevonásával néhány napon belül megtörténik. Abban mindkét fél 
egyetértett, hogy a koordinátor feladata nem az adminisztrációs teendők ellátása, ezeket továbbra is 
Bíró József és munkatársai végzik, míg a koordinátor a  tartalmi és szakmai döntéshozatalért vállal 
felelősséget. 
 
4. Az intézeti feljegyzés 3. pontjában közös megegyezés született: az előkészítő évfolyamra felvett 
résztvevők nem kaphatnak BA krediteket. Az óráik közé így semmilyen formában nem kerülhetnek 
bele BA kurzusok. 
 
5. Pál Ferenc dékánhelyettes úr tolmácsolta a dékáni vezetés azon kérését, hogy az Intézet a már 
felvett BA hallgatók diplomaszerzési törekvéseit igyekezzen pozitívan kezelni. A hallgatók a Kart 
jelentős pénzforráshoz juttatják. Az Intézet jelenlévő képviselői a kérést megértéssel fogadták, de 
megjegyezték, hogy a már felvett (többségében 2. féléves) hallgatók további sorsáért az Intézet nem 
tud felelősséget vállalni, mert ezek a hallgatók nem az Intézet megkérdezésével kerültek be. 
Tudásuk nem üti meg még az átlagon aluli BA hallgatók tudását sem. Az Intézet azt javasolja, hogy 
ezek a hallgatók szeptembertől kerülhessenek át az előkészítő évfolyamra, az eddig befizetett 



tandíjukat pedig írják jóvá nekik az előkészítő képzés tandíjaként, vagy részesüljenek 
kedvezményes tandíjban. 
 
6. Az Intézeti feljegyzés 4., 5. és 6. pontjában a két fél egyetértett. 
 
7. A feljegyzés 7. pontja (külső helyszínek biztosítása) megoldhatónak látszik. Az Intézet olyan 
termet kér a kari vezetéstől, amely hétfőtől csütörtökig reggeltől estig az Intézet rendelkezésére áll. 
 
8. Dékánhelyettes úr kijelentette, hogy az előkészítő évfolyamban vállalt órák többletmunkaként 
számolhatók el, illetve beszámíthatók lesznek az oktatói óraterhelésbe. 
 
9. Az előkészítő évfolyam dologi kiadásai (tankönyvek megvásárlása, fénymásolás, stb.) a Kart 
terhelik. Az Intézet erre vonatkozóan kalkulációt készít Dékánhelyettes úr számára. 
 
10. Az Intézet ragaszkodik ahhoz, hogy világosan ki legyen mondva a megfelelő fórumokon (így pl. 
a kari honlapon és/vagy az előkészítő évfolyam szerződésében), hogy egy sikeresen elvégzett 
előkészítő tanfolyam nem garancia arra, hogy a tanuló automatikusan BA hallgató lesz. Az Intézet 
mindent megtesz annak érdekében, hogy ez megtörténjen, de garanciát nem tud és nem is akar 
vállalni. Az előkészítő évfolyam tanulói az Intézettől független nyelvvizsgát kötelesek letenni. 
Király Zsolt felvetette áthidaló megoldásként egy belső nyelvvizsga lehetőségét, de ebben egyelőre 
nem volt egyetértés az Intézet képviselői között. Dékánhelyettes úr célként határozta meg, hogy az 
előkészítősök 90%-a a tanfolyam végére érje el a BA felvételi szintet. 
 
11. Megegyezés született arról, hogy a késve jelentkező, illetve a félév megkezdése után érkező 
hallgatókat legkésőbb szeptember 30-ig tudjuk befogadni, azután nem 
 
12. Az Intézet tájékoztatta Pál Ferencet dékánhelyettes urat, hogy keresztféléves előkészítő, BA 
vagy MA oktatás a jelen körülmények közt nem kivitelezhető. 
 
13. Pál Ferenc dékánhelyettes úr ígéretet tett, hogy az Intézetnek hamarosan megküldi annak a kari 
honlapnak az elérhetőségét, amelyen a jelenlegi felhívások olvashatóak, és továbbítja a külföldi 
hallgatók számára rendszeresített felvételi űrlapot. Az Intézet ezeket átnézi, és szükség szerint 
kiegészítéseket vagy pontosításokat javasol. Ezzel együtt tudja megküldeni a dékáni vezetésnek az 
Intézet által már előzetesen megfogalmazott követelmények és fontos tudnivalók kivonatolt idegen 
nyelvű változatát, amely ezek után felkerül a kari honlapra. 
 
14. Az Intézet vállalja, hogy az érdeklődő külföldieknek az előkészítővel illetve a BA vagy MA 
szakkal kapcsolatban interneten beérkező konkrét tanulmányi kérdéseit segít megválaszolni. 
 
15. Az Intézet ígéretet tett arra, hogy 2010 szeptemberétől ismét bevezeti az angol nyelvű 
nyelvészeti és irodalmi bevezető előadásait. Ezeket az előadásokat magyar és külföldi hallgatók 
egyaránt felvehetik. Az Intézet így próbál könnyíteni a külföldi hallgatók kreditszerzési problémáin. 
 
2010. március 24. 
 
A jegyzőkönyvet vezette: 
Starcevic Attila 
 
A jegyzőkönyv hiteléül:  
Kontra Edit 
 


