
   

 

 

FELHÍVÁS 
 

A Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói és oktatói számára 

 

 

Ingyenes kínai, koreai, indonéz (bahasa), japán és vietnami nyelvtanfolyam 

 
 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ mintatanterven kívüli, ingyenes kínai, koreai, indonéz (bahasa), 

japán és vietnámi nyelvtanfolyamot hirdet meg.  
 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (Oriental Business and Innovation Center) 2016-ban jött létre 

a BGE és az MNB együttműködésében, az MNB támogatásával. A Keleti Üzleti Akadémiai 

Központ általános célja, hogy hozzájáruljon kelet-ázsiai nyelveket beszélő, a kelet-ázsiai 

országok, régiók kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek (közgazdászok, nemzetközi 

kapcsolatok szakértők) képzéséhez. Ennek keretében a Keleti Üzleti Akadémiai Központ 

lehetőséget nyújt a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatóinak, hogy térítésmentes kínai, koreai, 

indonéz (bahasa), japán és vietnámi nyelvtanfolyamon vegyenek részt. 

 
 

 

Részletek:  

 

    A tanfolyamon a Budapesti Gazdasági Egyetem aktív státuszú hallgatói vehetnek részt, 

valamint a BGE oktatói.  

    A tanfolyamok 2018. október 1-ével kezdődő héten indulnak. 

    A tanfolyam heti hat órában, 12 héten keresztül tart.  

    Az oktatás hetente kétszer, 3*45 perces blokkokban történik maximum 15 fős csoportokban 

(a csoportok indításához minimum 5 fő szükséges). 

    Az oktatás helyszíne kurzusoktól függően a BGE Markó utcai, Alkotmány utcai vagy a Diósy 

Lajos utcai épülete lesz.  

 

 

 



Sz: 17:30 - 19:45  

 

 

 

A következő kurzusokra lehet jelentkezni térítésmentesen: 

 

 japán: kezdő (J1); kedd-csütörtök 13:00-15:15; Diósy Lajos utca 

kezdő (J1); hétfő-csütörtök 17:00-19:30; Markó utca 

    közép-haladó, (J3) (1 év előismerettel); hétfő-szerda 16:30-18:45; Markó utca 

 

 kínai:  kezdő (K1); kedd-csütörtök 18:00-20:30 vagy szerda-péntek 17:30-19:45; Markó utca 

   újrakezdő (K2) (fél év előismerettel); hétfő-csütörtök 16:30-18:30; Markó utca 

   közép-haladó (K3) (1 év előismerettel); hétfő-szerda 17:00-19:30; Markó utca 

   haladó (K4) (1,5 év előismerettel); hétfő-szerda 18:00-20:30; Markó utca 

 

 koreai: kezdő (Ko1); szerda-péntek 17:00-19:30; Alkotmány utca 

           közép-haladó (Ko3) (1 év előismerettel); hétfő-csütörtök 17:00-19:30; Markó utca 

 

 indonéz:  kezdő (I1); szerda-péntek 15:00-17:30; Markó utca  

         haladó (I4) (1,5 év előismerettel); hétfő-szerda 17:30-19:45; Markó és Alkotmány utca 

 

 vietnami:  kezdő (V1); hétfő-csütörtök 16:30-19:45; Markó utca 

 
 

 

Általános követelmények: 

 

 Az órák rendszeres látogatása 

 A záródolgozat megírása 

 A félév során legalább két Keleti Üzleti Akadémiai Központ által szervezett rendezvényen 

való részvétel. 

 

 

Jelentkezés: 

 

 A jelentkezéseket beérkezési sorrendben rangsoroljuk. 

 Jelentkezni 2018. szeptember 26-ig lehet. 

 A jelentkezési lapot az alábbi linkről tölthetik le*, melyet kitöltött és aláírt formában a 

következő e-mail címre küldve jelentkezhetnek a tanfolyamokra: obic@uni-bge.hu 

* https://uni-bge.hu/szervezetiegysegek/rektoratus/Keleti-Uzleti-Akademiai-

Kozpont/Felhivasok/Aktualis-palyazatok/Mintaterven-kivuli-keleti-nyelvtanfolyamok-2018-19-oszi-

felev/Jelentkezesi-lap_nyelvi-trening_2018.oszi-tanev.pdf 
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