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Eltérő követelmények a szegedi egyetem karain 
A volt JATE karain már az 1994/95-ös tanév óta 
megemelkedett a nyelvtudás követelményszintje. 
A tanárképző főiskolán viszont csak az 1998-as év-
től szabályozták a diploma megszerzéséhez szüksé-
ges nyelvtudás mértékét, s ez még mindig folyamat-
ban van. A követelmények eltérőek a Szegedi 
Egyetem különböző karain, bár az élő nyelvek ta-
nulásának szükségéről nincsenek viták. 

A bölcsészkaron az 1994/95-ös tanévben beiratkozott 
hallgatókra vonatkozik az Egyetemi Tanács által elfoga-
dott szabályzat, miszerint a diploma megszerzéséhez 
szükség van egy középfokú A és B, (vagy C), illetve egy 
alapfokú C típusú nyelvvizsgára valamilyen élő nyelvből. 
Az eszperantót nem fogadják el. Felmentést kapnak a 
nyelvszakos és a kiegészítős képzős hallgatók, ha már 
van az intézmény által elfogadott nyelvvizsgájuk. 
Már 1995 előtt is szükség volt a diploma megszerzéshez 
középfokú A és B nyelvvizsgára, bár ekkor még az alap-
fokút ki lehetett váltani lektorátusi órákkal, s ekkor még 
az eszperantót is elfogadták. 

A természettudományi karon is hasonló a helyzet. Itt is 
szükség van a középfokú A és B, valamint alapfokú C típu-
sú nyelvvizsgára. Ennek hiányában nem kaphat diplomát a 
végzett hallgató. A rendszert itt is 1995 óta szigorították. 

A jogi karon szintén középfokú A, B, illetve alap C, a 
követelmény. 1995 előtt ezen a karon sem kértek alapfo-
kú vizsgát, vagyis két félév nyelvórával ki lehetett válta-
ni. Az eszperantó nyelvet már nem fogadják el. 

A gazdaságtudományi karon, az eddigiektől eltérően, 
az oklevél megszerzéséhez két középfokú nyelvvizsgára 
van szükség szakirányú kiegészítéssel, illetve az egyiket 
ki lehet váltani egy felsőfokú nyelvvizsgával. A követel-
mények tehát ezen a karon a legmagasabbak. 

A tanárképző főiskolai karon az 1998/99-es tanévben 
vezették be azt a rendszert, amely az I. évfolyamra be-
iratkozott hallgatókra érvényes, a következő tanévben 
pedig fokozatosan kell alkalmazni a magasabb évfolya-
mokra. A természettudományos felsőoktatásban, bioló-
gia, fizika, földrajz, kémia, környezetvédelem, matema-
tika, számítástechnika, technika szakokon főiskolai 
szinten legalább középfokú állami, vagy azzal egyenérté-
kű - a Rigó utca által elfogadott - nyelvvizsgát kell ten-
ni idegen nyelvből. 

Művészeti alapképzésben, karvezetés és ének-zene-
tanár szakokon, alapfokú C típusú nyelvvizsga a kötele-
ző idegen nyelvből. 

A rajztanári szakon középfokú nyelvvizsgát kell ten-
niük a végzős hallgatóknak. Mindezt kormányrendelet 
írja elő. 1998 előtt azonban nem volt követelmény a 
nyelvvizsga. Egyenértékűnek.fogadták el a nyelvi szi-
gorlatot. 

A gondot csupán az okozhatja, hogy a főiskolán 
szakpárok vannak, így néhány helyen ütközhet a köve-
telményszint, illetve furcsa eltérések alakulhatnak ki. 
Például, egy testnevelés-matematika szakos hallgatónak 
a reálszakja miatt középfokú nyelvvizsgát kell tennie, 
amíg egy testnevelés-rekreáció szakos főiskolásnak nem. 
Azok a diákok, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával, a 
lektorátuson juthatnak ingyenes nyelvórákhoz, bár a sok 
érdeklődő miatt csak a félév elején gyorsan feliratkozók-
nak jut hely. Bár oktatók és diákok egyetértenek a nyelv-
vizsga szükségéről, mindezt azonban kormányrendele-
tek szabályozzák, az intézményeknek csupán abba van 
beleszólása, hogy mely nyelvekből fogadják el a nyelv-
vizsgát. 
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