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A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: 2013. 01. 01.
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VÉGE: 2014. 12. 31.
A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓJA
A Nyíregyházi Főiskola által a TÁMOP 4.1.2. D-12/1/KONV kiírásra benyújtott
nyelvoktatás fejlesztési pályázat célja az, hogy az államilag finanszírozott főiskolai
hallgatók az eddigieknél magasabb színvonalú általános idegen nyelvi és szaknyelvi
képzésben részesüljenek, hogy megszerezzék a diplomához szükséges
nyelvvizsgát, és az így elsajátított nyelvi kompetenciák, készségek birtokában
növekedjenek elhelyezkedési esélyeik. Ezáltal növekszik a Nyíregyházi Főiskola és az
általa kiadott diploma presztízse.
A bővülő mobilitási lehetőségek birtokában az oktatói és hallgatói közösség szervesen
integrálódik az európai tudományos és műszaki-szakmai közéletbe.
A projekt keretében létrejött új nyelvoktatási szervezet, valamint a bevezetett
módszerek és kidolgozott programok tartósan biztosítják a magas színvonalú
nyelvi képzést a Nyíregyházi Főiskolán.
A PROJEKT CÉLCSOPORTJA:
Államilag finanszírozott képzésben résztvevő felsőoktatási hallgatók, különös
tekintettel azokra, akik nem rendelkeznek a diploma átvételéhez szükséges
nyelvtudást igazoló dokumentumokkal.
A PROGRAMBAN 4 NYELVEN TÖRTÉNIK A NYELVI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE:
ANGOL
NÉMET
FRANCIA
OROSZ
A PILOTKURZUSOK FELTÉTELEI:
- A nyelvi csoportok létszáma maximum 12 fő.
- A C típusú, kreditalapú kurzusok 30 illetve 60 órásak, és modulokat alkotnak.
- Egy hallgató maximálisan 150 órát vehet igénybe.

- A 2013-2014 évi

nyári

intenzív kurzusok idején

ingyenes szálláslehetőség

biztosított.
A PROJEKT FŐ TEVÉKENYSÉGEI:
1. A Nyíregyházi Főiskolán folyó valamennyi típusú idegen nyelvi képzés hatékonyságát
növelő átfogó, komplex nyelvoktatási rendszer és szervezeti struktúrafejlesztés
eredményeképpen megerősödő Szaknyelvi és Idegen Nyelvi Kommunikációs Központ
teljes körű működése. Eredmény: hatékonyabb idegen nyelvi képzés a főiskolai
tanulmányok alatt, és a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga nagyobb arányú
megszerzése.
2. Tananyagok és oktatási módszerek kidolgozása általános nyelvből, különös
tekintettel a nyelvtanulási nehézségekkel küzdő hallgatókra (pl. dyslexia), valamint
szaknyelvekből angol, német, francia és orosz nyelven. A tananyagok témaköreit a
munkaerő-piaci, valamint a hallgatói és oktatói igények felmérésének eredményeire
alapozva állítottuk össze. Eredmény: egyéni igényekhez illeszkedő, a hátrányos helyzetű
hallgatókat támogató nyelvoktatás.
3. A kidolgozott tananyagok távoktatásos formára való átdolgozása, a kevert
oktatási formák (blended, e-learning) támogatására. Eredmény: hatékonyabb
nyelvelsajátítási módszerek meghonosítása.
4. Az idegen nyelvi kurzusok bemeneti és kimeneti mérési rendszerének kidolgozása
mindenfajta kurzusra. Eredmény: a bemeneti nyelvtudáshoz alkalmazkodó nyelvoktatás,
és a kitűzött nyelvi kompetenciák elérésének bizonyítása a kimeneti mérések által.
5. A nyelvoktatást átfogó, hallgatói informatikai adatbázis létrehozása és
működtetése az adminisztrációs feladatok gyors, pontos, visszakereshető, áttekinthető
megvalósítására.
6. Pilot kurzusok szervezése és megtartása, melynek célja a kidolgozott tananyagok,
mérési rendszerek és oktatási módszerek tesztelése, tökéletesítése.
7. Idegen nyelvi tanácsadás működtetése. Eredmény:
harmonikusan integrálódó felsőoktatási intézmény.
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8. A képzők nyelvi továbbképzése, workshopok szervezése (nyelvi, módszertani,
szakmai). Eredmény: a főiskolán már folyó idegen nyelvi képzés volumenének növelése,
az oktatói mobilitást segítő nyelvtudás.
9./ A kialakított nyelvi és szaknyelvi oktatási rendszer leírása, működtetése és
folyamatos fejlesztése. Eredmény: a munkaerő-piaci elvárásokhoz illeszkedő
diploma kiadása.
10. Az elért eredmények disszeminációja. Eredmény: a Nyíregyházi Főiskola új
nyelvoktatási rendszerének megismertetése, a kiadott diplomák – és általuk a
Nyíregyházi Főiskola - presztízsének növekedése.

