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Tisztelt Dékán Úr!  Tisztelt Dékánhelyettes Úr! 
 
Az alábbiakban jelezzük a részismereti képzéssel kapcsolatos nehézségeinket és kéréseinket. Az 
Angol-Amerikai Intézet a törvényi előírásoknak megfelelően, saját lehetőségeinek és 
keresztmetszetének korlátain belül a megadott határidőig kidolgozta e képzés megfelelő tartalmi és 
formai terveit, és magától értetődően vállalkozik e tervek kipróbálására is. Az új oktatási forma 
sikerének érdekében azonban menten fel kell vetnünk azokat a problémákat, amelyek már most 
nyilvánvalóak. 

Az angol szakos részismereti képzésre előreláthatóan kb. 50-80 fő jelentkezővel számolhatunk. 
Ilyen, a tervezett és meghirdetett minimum 10 fős kerethez viszonyítva szokatlanul nagy hallgatói 
létszám egészen rendkívüli és váratlan terhet ró Intézetünkre. A program kidolgozására felszólító 
2009. április 30-i levélben az állt, hogy „a tanterv ne csupán a nappali, hanem az esti-levelező 
képzés időrendjéhez is illeszkedjék.” A Tanulmányi Osztálytól azt az üzenetet kaptuk, hogy az 
órarendek összeállításánál biztosítsunk délutáni órákat. A hivatalos programleírás tényként közli 
velünk, hogy „a tanrend szerinti órák a hét második felében lesznek.” 
 

A fentiek a gyakorlatban azt jelentik, hogy csütörtök-pénteken a délutáni-esti órákban kellene 50-80 
fő számára félévente mintegy 25 kredit értékben órákat biztosítanunk. Intézetünkben a tantermek 
száma igen korlátozott; pénteken a tanári levelező és nappali képzés (gyakorlatok és előadások kb. 
50 fő hallgató) számára kell helyet és oktatókat biztosítanunk. A helyzet nehézségét fokozza az a 
körülmény, hogy a részismereti képzésre jelentkezők száma csak július 15-én válik véglegessé, 
miközben az őszi órarendet már most meg kell terveznünk. 

Szakmailag rendkívül aggályosnak tartjuk a részismereti képzésre járó hallgatók elkülönített 
csoportokban való oktatását, mely veszélyezteti az egységes színvonal fenntartását. Az Egyetem 
honlapján (http://www.btk.elte.hu/download/Palyazat/2009_11/TAMOP_ELTE_BTK.pdf) elérhető 
információ néhány pontja ellentmondó.  A részismereti képzésre való felvételhez csupán egy C 
típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány szükséges, ám ahhoz, hogy a hallgatók kérhessék 
felvételüket a tanári mesterszakra, meg kell szerezzék a felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt. Ez 
elengedhetetlenné teszi, hogy a hallgatók rendszeresen órákra járjanak nyelvi készségük fejlődése 
érdekében. Ennek ellentmondani látszik az az engedmény, mely szerint a „részismereti képzésre 
jelentkező egyéni képzési tervet állít össze, amelyben felsorolja, ütemezi és az adott szakért felelős 



 

intézet igazgatójával/tanszékvezetőjével engedélyezteti az elvégzendő tanegységeket”, ami a 
gyakorlatban azt jelentheti, hogy nem jár órákra, csak vizsgázik.  
 
 
Összefoglalva tehát arra kérjük az Egyetem vezetését, hogy  
 
- az Intézettel történt egyeztetés után a jövőben felvehető hallgatók létszámát ésszerű mértékben 

korlátozza; 
- a túlórában vagy hétvégén történő munkavégzést megfelelően kompenzálja; 
 - a létszámhoz biztosítsa a szükséges megfelelő minőségű tantermeket; 
- a többletlétszám kiszolgálásához arányosan növelje a könyvtári állományt, a könyvtárosi 

kapacitást és számítógépparkot;  
- az Intézet számára biztosítsa az immár alapszinten is rendre elmaradó dologi keretet (papír, 
írószer, toner, fénymásoló karbantartás, stb.).  
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