
Német gazdasági és üzleti szaknyelvtanár szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Német gazdasági és üzleti 
szaknyelvtanár 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Német gazdasági és üzleti 
szaknyelvtanár  
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudomány képzési terület 
 
4. A felvétel feltételei: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél. 
További feltétel némettanári szakképzettség megléte 

 
5. A képzési idı, félévekben meghatározva: 4 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit. 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
7. 1. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek: 
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik 
− az üzleti és a gazdasági kommunikáció fogalmát, fajtáit, német nyelvő lexikai, 

grammatikai és szintaktikai sajátosságait; 
− a német nyelvő gazdasági és üzleti kommunikáció alapvetı szóbeli és írásbeli mőfajait, 

nyelvi fordulatait; 
− a szaknyelvek tanításának módszertanát; 
− a magyar nyelvő gazdasági és üzleti kommunikáció jellemzıit; 
− az aktuális gazdasági folyamatokat, a gazdasági fejlıdés elemeit, a gazdasági szaknyelvet 

és rendelkeznek alapvetı gazdasági, gazdaságpolitikai ismeretekkel. 
 
7. 2. Kibontakozó személyes adottságok, készségek 
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek: 
− a német gazdasági és üzleti szaknyelv adekvát használatára;  
− a különbözı szintő és igényő szaknyelvi kommunikációt elıtérbe helyezı tankönyvek 

európai referenciális kerető nyelvtudási szintjeinek általános nyelvi tudáshoz való 
illesztésére; 

− a szaknyelvi kommunikációs helyzeteknek megfelelı grammatikai, lexikai és szintaktikai 
ismeretek elsajátíttatására a kezdı nyelvtanulói szinttıl a haladóig. 

 
7. 3. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek 
− alkalmasak magas szintő idegen nyelvi szakmai írásbeli és szóbeli kommunikáció 

folytatására; 



− német nyelven magas színvonalú szakmai (gazdasági és üzleti) nyelvtudással rendelkezı 
szaknyelvtanárokká válnak, akik gazdasági alapismeretek, szaknyelvtudás és 
szaknyelvoktatási szakmódszertani ismeretek birtokában célirányosan képesek oktatni a 
német gazdasági és üzleti szaknyelvet a közoktatási, a felsıoktatási és a piaci szférában,  

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek továbbá rendelkeznek: 
− magas szintő idegen nyelvi szaknyelvi kommunikációs készséggel, 
− megfelelı pszichológiai ismeretek birtokában önismerettel, toleranciával, empátiával, 
− a szaknyelvi és a szaknyelvtanári attitődökhöz kapcsolódó speciális tudást igénylı tanári 

kompetenciákkal és készségekkel, 
− problémamegoldó attitőddel, megfelelı kreativitással, önálló döntéshozatali képességgel, 
− a szaknyelvi kommunikációhoz kapcsolódó anyanyelvő gazdasági és jogi ismeretekkel, 
− a szaknyelvtanításhoz kapcsolódó interkulturális kommunikáció tárgykörébıl, valamint a 

hazai szaknyelvoktatás történetérıl, a szaknyelvoktatás hagyományairól és jelenlegi 
helyzetérıl információkkal is. 

 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek 
 
Idegen nyelvi és szaknyelvi kommunikáció tantárgycsoport: 28 kredit 
(gazdasági szaknyelv, üzleti kommunikáció, interkulturális kommunikáció) 
 
Szaknyelvi szakmódszertani tantárgycsoport: 22 kredit 
(a szaknyelvoktatás módszertana, a szaknyelvoktatás története, szaknyelvi tananyagok 
készítése és elemzése, szaknyelvi nyelvvizsgák, szaknyelvi tankönyvek /tankönyvelemzés/, 
multimédia a szaknyelvoktatásban, szaknyelvtanítási projekt) 
 
Magyar és német nyelvő gazdasági és üzleti alapismeretek tantárgycsoport: 20 kredit 
(gazdasági alapismeretek, EU alapismeretek; világgazdaság, a magyar gazdaság rendszere, a 
német nyelvő országok gazdaság rendszerei) 

 
Magyar és német nyelvő gazdasági és üzleti kommunikáció tantárgycsoport: 20 kredit 
(üzleti etika, marketing, etikett és protokoll, tárgyalástechnika, elıadás- és prezentációs 
technikák) 

 
Szakdolgozati szeminárium: 10 kredit 
 
Tanítási gyakorlat és a tanítást kísérı szeminárium összkreditértéke: 10 kredit 
 
9. Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: német gazdasági és üzleti szaknyelvtanár szakirányú 

továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: bölcsészettudomány képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 



f) Megszerezhetı szakképzettség: német gazdasági és üzleti szaknyelvtanár 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 4 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 120 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/1067-4/2009. sz. határozat jogerıre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdı tanéve: 2009/2010. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttmőködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 402/2008. sz. határozata (2008. december 18.) 
s) Szakfelelıs oktató neve. oktatói azonosítója: Kegyesné Dr. Szekeres Erika, 72131767928 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/669-

2/2009. sz. határozattal nyilvántartásba vett német gazdasági és üzleti szaknyelvtanár 
szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 


