GYIK
Kérjük, hogy a jelen tájékoztató mellett legyenek szívesek áttanulmányozni a vizsga részletes angol
nyelvű leírását illetve az évfolyamukra érvényes mintatanrendet is!

Melyik félévben kell felvennem az alapvizsgát?
A mintatanrend alapján a BA-s hallgatók a második, a TNA-s hallgatók a harmadik félévükben
alapvizsgázhatnak, amennyiben a vizsga minden előfeltételét sikeresen teljesítették (az előfeltételek
pontos felsorolását az évfolyamukra érvényes mintatanrendben találják).
Hogyan jelentkezhetek az alapvizsgára?
Az alapvizsgát fel kell venni a Neptunban a tárgyfelvételi időszakban (a félév elején). Emellett a
vizsgaidőszak kezdetén jelentkezni kell a meghirdetett vizsgaidőpontra. Csak az jöhet vizsgázni, aki
jelentkezett az időpontra a Neptunban.
Miért nem tudok jelentkezni az alapvizsgára a Neptunban?
-

Ha az adott félévben teljesíti az alapvizsga egy vagy több előfeltételét, csak akkor jelentkezhet
a vizsgára, ha az előfeltételekből már megszerezte a jegyeket, és ezek bekerültek a Neptunba.
Előfordulhat, hogy az ismételt vizsgáért fizetnie kell, vagy egyéb tartozása áll fenn a TO-val
szemben. Amíg ezt nem rendezi, nem tud jelentkezni a vizsgára.
Előfordulhat az is, hogy a tárgyfelvételi időszakban nem vette fel az alapvizsgát. Ebben az
esetben sajnos nem tud jelentkezni a vizsgára.

Hányszor lehet próbálkozni az alapvizsgával?
Az alapvizsgát – mint minden tárgyat – összesen három félévben lehet felvenni, félévente egy javítási
lehetőséggel.
Felvettem a félév elején a vizsgát, de nem teljesítettem az egyik előfeltételt. Akkor most
elhasználtam az egyik tárgyfelvételi lehetőségemet?
Ha nem teljesül valamelyik előfeltétel, a TO-hoz beadott kérelemmel le lehet adni az alapvizsgát, így
az nem számít bele a három tárgyfelvételi lehetőségbe. Link: http://www.kre.hu/btk/index.php/201510-20-12-12-54/letoltheto-nyomtatvanyok.html (Kérelem Nyelvi alapvizsga leadására)
A vizsgaidőszakon belül mennyi ideig tart az alapvizsga?
Az alapvizsga a javítóvizsgákkal együtt általában a teljes vizsgaidőszakot lefedi. Ezért az adott félévben
alapvizsgázóknak azt javasoljuk, hogy ne tervezzenek külföldi utat vagy egyéb programot a
vizsgaidőszak időtartamára. A meghirdetett vizsgaidőpontoktól eltérni vagy egyéni kéréseket
figyelembe venni a vizsgázók nagy létszámára való tekintettel sajnos nem áll módunkban.
Milyen részekből áll az alapvizsga?
Az alapvizsga három részből áll: nyelvtani teszt, esszé és szóbeli, ezek közül a nyelvtani teszt beugró
jellegű. Az egyes vizsgarészekről és az értékelési szempontokról az alapvizsga angol nyelvű leírásában
található több információ: http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-1115-36/anglisztika-intezet/angol-szakos-nyelvi-alapvizsga.html
Mit jelent a „beugró”? Mi történik, ha nem megyek át a teszten?

A nyelvtani teszt az esszé és a szóbeli előfeltétele. Ha nem sikerül, a másik két részből nem lehet
vizsgázni.
Sikerült a tesztem. Kell-e külön jelentkeznem az esszére?
Az esszére nem kell külön jelentkezni a Neptunban, csak megjelenni a megadott időpontban. A beugró
utáni részekkel kapcsolatos információk (időpont, terem) a Neptunban a vizsga „Megjegyzés”
rovatában találhatók.
Hogyan jelentkezhetek a szóbelire?
A szóbelire az esszéírás napján, a vizsga után lehet jelentkezni a 210-es teremben. A feliratkozás párban
történik, a párt mindenki maga választja.
Felírhatom a páromat is?
Igen, előre megbeszélt párok esetén elég, ha a pár egyik tagja felírja mindkettőjük nevét.
Nem találtam párt a szóbelire, így is feliratkozhatok?
Akinek nincs párja, egyedül is feliratkozhat, és az adott napra iratkozók valamelyikével fog együtt
vizsgázni. Azért előnyösebb előre párt találni, mert így együtt készülhetnek a vizsgára.
Használhatok-e szótárt az alapvizsgán?
Az alapvizsga egyik részéhez sem lehet szótárt használni.
Lehet-e az alapvizsgából utóvizsgát tenni?
Igen, az alapvizsga adott vizsgaidőszakon belül egyszer megismételhető.
A beugróból is lehet utóvizsgázni?
Igen, a beugrót is meg lehet ismételni, ezzel azonban elhasználja a javítási lehetőségét.
Sajnos az esszém és a szóbelim sem sikerült. Akkor csak az egyikből javíthatok?
Nem, az esszét és a szóbelit is megpróbálhatja újból. Ha azonban a második beugrón ment át, ezzel
elhasználta a javítási lehetőségét, így a további vizsgarészekből már nem lehet javítani.
Mikor tudom meg az alapvizsga eredményét?
A beugró eredményét még aznap délután kifüggesztjük a 210-es terem melletti üzenőfalra.
Az alapvizsga végeredményének megtekintéséről Neptun-üzenetben tájékoztatjuk az érintetteket.
Megtekinthetem-e a kijavított alapvizsgámat?
Igen, az eredmények kihirdetése után meg lehet tekinteni a kijavított dolgozatokat.
Mi történik, ha nem tudom megnézni a kijavított dolgozatot a meghirdetett időpontban?
A meghirdetett időponton kívül sajnos nincs lehetőség a dolgozatok megtekintésére. Ha nem tud
eljönni, mást is megkérhet, hogy nézze meg a dolgozatot, akár le is fényképezheti.
Nem sikerült az alapvizsgám. Hogyan befolyásolja ez a következő félévemet?
Általánosságban elmondható, hogy az alapvizsga a további nyelvfejlesztési tárgyak előfeltétele, így
ezeket sikertelen alapvizsga esetén nem tudja majd felvenni. Az irodalmi-kulturális és nyelvészeti
tárgyakkal azonban sikertelen alapvizsga esetén is zökkenőmentesen lehet továbbhaladni.

Részletesebb információkért nézze meg az évfolyamára érvényes mintatanrendet, amely pontosan
feltünteti, hogy a nyelvi alapvizsga mely tárgyak előfeltétele.
Hogyan készülhetek az alapvizsgára?
Az alapvizsgára ajánlott könyveket a vizsga leírása tartalmazza. Az Idegen Nyelvi Lektorátus minden
félévben indít felkészítő kurzusokat, ezek időpontjáról és helyszínéről legyenek szívesek a Lektorátuson
(a Reviczky utcai épületben) érdeklődni. Az esszéíráshoz a Student Writing Support konzultációi
nyújtanak segítséget. A konzultációk időpontjáról és helyszínéről az Anglisztika Intézet titkárságán és /
vagy a tanszéki hirdetőtáblákon kaphatnak tájékoztatást.

Ha kérdésére a jelen tájékoztatóban és az alapvizsga angol nyelvű leírásában sem talált választ, írjon a
következő címekre: nagy.andrea@kre.hu vagy an.nagy@yahoo.com

