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1. A kiegészítő specializáció célja 
A műszaki, illetve az informatikai életben felmerülő elméleti és gyakorlati problémák 
megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése, valamint olyan nyelvi 
ismeretek elsajátítása, amelyek a műszaki ismeretek mellett a végzett hallgatókat képessé 
teszik arra, hogy idegen nyelvi környezetben is maradéktalanul meg tudják oldani szakmai 
feladataikat és szakmai szövegeket tudjanak anyanyelvükre átültetni. A specializáció további 
célja, hogy hozzásegítse a hallgatókat azon idegen nyelvi ismeretek és készségek 
megszerzéséhez, amelyek szükségesek a hazaitól eltérő környezetben a műszaki, informatikai 
tevékenység gyakorlásához. A kurzus segítséget nyújt külföldi tanulmányokhoz és 
munkavállaláshoz is. Akik még nem rendelkeznek szakmai közép/ felsőfokú nyelvvizsgával, 
azoknak segítséget nyújt a felkészüléshez, akik pedig már megszerezték szakmai 
nyelvvizsgájukat, azok számára olyan nyelvi kompetenciák elsajátításában ad támogatást, mint 
a prezentációs készség, a szóbeli kommunikációs készség, szakfordítói ismeretek fejlesztése. 

2. A kiegészítő specializáció meghirdetője 
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara és az Idegennyelvi Oktatási Központ 

3. Pályázók köre – feltételek 
Pályázatot nyújthat be minden olyan alapképzési szakos hallgató,  

• aki (legalább) középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal, és/vagy ennek megfelelő szintű 
nyelvtudás rendelkezik. 

• akinek a jelentkezést követően még (legalább) 3 aktív féléve van. 
 

4. Jelentkezés módja és határideje 
A jelentkezés elektronikus úton történik „Jelentkezés szakfordító kiegészítő specializációra” 
tárggyal (név, Neptun-kód, szak, képzés kezdete, teljesített kredit, e-mail cím, postai cím 
megadásával). Az e-mail-es jelentkezést kérjük a gkdh2@uni-miskolc.hu címre küldeni.  

A jelentkezéshez kérjük csatolják a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, ennek hiányában – a 
nyelvismeret igazolásához – kérjük megadni hol (pl. gimnázium idegen nyelvi környezet) és 
mennyit időt töltöttek az idegennyelv tanulásával.  

A jelentkezés határideje: 2019. június 26. (szerda) 1200 

5. Pályázat elbírálása 
A beérkezett jelentkezéseket az ME-GÉIK Dékáni Tanácsa rangsorolja. Túljelentkezés esetén a 
rangsor elején lévők kerülnek kiválasztásra. (Felvehető létszám: max. 15 fő) 
 

6. Pályázat eredményének közzététele 
A jelentkezők elektronikusan kapnak értesítést a pályázat eredményéről. A kiegészítő 
szakfordító specializáció elegendő számú jelentkező esetén indul. 
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