
   

 

 

FELHÍVÁS 
 

A Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói és oktatói számára 

 

 

INGYENES KÍNAI ÉS KOREAI NYELVTANFOLYAMOK 

A 2022/2023-AS TAVASZI FÉLÉVBEN 

 
 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (OBIC) mintatanterven kívüli, ingyenes kínai és koreai 

nyelvtanfolyamot hirdet meg.  

 

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

létre a BGE és az MNB együttműködésében. Az OBIC általános célja, hogy hozzájáruljon kelet-ázsiai 

nyelveket beszélő, a kelet-ázsiai országok, régiók kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek 

(közgazdászok, nemzetközi kapcsolatok szakértők) képzéséhez. Ennek keretében az OBIC 

lehetőséget nyújt a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatóinak, hogy térítésmentes keleti 

nyelvtanfolyamokon vegyenek részt. 

 
 

 

Részletek:  

 

 A tanfolyamon a Budapesti Gazdasági Egyetem aktív státuszú hallgatói, valamint a BGE 

munkatársai vehetnek részt. 

    A tanfolyamok a 2023. február 20-ával kezdődő héten indulnak. 

    A kurzusok 10 héten keresztül tartanak.  

    Az oktatás hetente kétszer, 2*45 perces blokkokban történik maximum 20 fős csoportokban (a 

csoportok indításához minimum 5 fő szükséges). 

  Az oktatás helyszíne a BGE Berzsenyi és Diósy Lajos utcai épülete lesz a tanfolyamtól függően. 

 A kínai kurzus a szegedi Konfuciusz Intézet, míg a koreai tanfolyam a budapesti Koreai Kulturális 

Központ támogatásával valósul meg. 

 



 

A következő kurzusokra lehet jelentkezni: 

 Kód Szint Helyszín Időpont 

Kínai 
K2 

kezdő II. félév - 

újrakezdő 
Diósy Lajos utca hétfő és csütörtök 17:00-18:30 

     

Koreai 
Ko2 - 

Choi Y. 

kezdő II. félév - 

újrakezdő 
Berzsenyi utca hétfő és szerda 17:00-18:30 

 
Ko2 - 

Pak J. 

kezdő II. félév - 

újrakezdő 
Berzsenyi utca kedd és csütörtök 17:00-18:30 

 

Oktatók: anyanyelvi lektorok, így a közvetítő nyelv az angol (azonban a kínai kurzuson van lehetőség 

a magyar használatára). 

Általános követelmények: 

 Az órák rendszeres látogatása (a félév során 4 hiányzás megengedett). 

 A záródolgozat megírása és a szóbeli vizsga teljesítése a félév végén. 

 A félév során legalább egy, OBIC által szervezett rendezvényen való részvétel. 

 Nyelvi előfeltételek (eddig átvett tananyag): 

o Kínai: Standard Course HSK1 – első 5 lecke 

o Koreai: Sejong Korean Conversation 1 – első 4 lecke 
 

Jelentkezés: 

 A jelentkezéseket elsősorban beérkezési sorrend alapján vesszük figyelembe, azonban a 

csoportok kialakításakor törekedni fogunk a karok közötti egyensúlyra is. 

 Jelentkezni 2023. február 13-ig lehet az alábbi online űrlap kitöltésével. 

https://www.obic-bbs.hu/jelentkezes-nyelvi/

