
Dartmoor Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 2600 Vác, Széchenyi u. 24. Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-000387/2014 

ANGOL C2 1 1 039 - C2-ES SZINT (36 órás) KÉPZÉSI PROGRAM KIVONATA 
KÉPZÉSI PROGRAM 
megnevezése: Angol C2 1 1 039 - C2-es szint (36 órás) 
nyelvi programkövetelmény azonosítója: Angol C2 1 1 039 nyelvi programkövetelmény 
nyilvántartásba vételi szám: E-000387/2014/C001 
célja: KER A1 szinttől KER C2 szintig idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása 
célcsoportja: Felnőtt nyelvtanulók és a 2013. évi LXXVII. törvény 1. $(1) bekezdés b) 
pontjában megjelöltek (tankötelezettségük telj. mellett felnőttképzésben is résztvevők) 
jellege: csoportos 
BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
Iskolai végzettség, szakmai végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság: nincs  
Előzetesen elvárt ismeretek: A KER A1.1 modultól eltérő modulba történő 
bekapcsolódáshoz legalább 60%-osra teljesítendő bemeneti szintfelmérő feladatsor vagy a 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány vagy más képző intézmény által kiálított, 
6 hónapnál nem régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt képzési program 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány. 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Felnőttképzési szerződés megkötése 
MODULOK KER SZINTRE BONTOTT ÓRASZÁMAI 
A1: 3, A2: 3, B1: 4, B2: 8, C1: 8, C2: 6, modulonként 36 óra 
MAXIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁM: 
(program szerint) 14 fő (gyakorlatban 8 fő) 
KÉPZÉST ZÁRÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI: 
Megszerezhető minősítés: megfelelt (60-100%) / nem megfelelt (0-59%) a képző intézmény 
által összeállított feladatsor alapján. 
TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE 
sikeres modulzáró vizsga és legalább 80%-os részvétel az órákon 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
-képzési program szerinti nyelvből nyelvtanári végzettség vagy nyelvtanári végzettség és! 
adott nyelvből C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismeret. 
TÁRGYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
- 1,5 nm2 alapterület/fő a tanteremben 
- megfelelő számú szék és aztal, tábla, CD lejátszó 
- ügyfélszolgálati helység, fénymásoló, PC, internet, nyomtató. 

Jelen dokumentum a teljes képzési program kivonata, a teljes képzési program 
megtekinthető ügyfélszolgálatunkon elektronikus és nyomtatott verzióban. 



Dartmoor Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 2600 Vác, Széchenyi u. 24. Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-000387/2014 

ANGOL C2 1 1 039 - C2-ES SZINT KÉPZÉSI PROGRAM KIVONATA 
KÉPZÉSI PROGRAM 
megnevezése: Angol C2 1 1 039 - C2-es szint 
nyelvi programkövetelmény azonosítója: Angol C2 1 1 039 nyelvi programkövetelmény 
nyilvántartásba vételi szám: E-000387/2014/C001 
célja: KER A1 szinttől KER C2 szintig idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása 
célcsoportja: Felnőtt nyelvtanulók és a 2013. évi LXXVII. törvény 1. $(1) bekezdés b) 
pontjában megjelöltek (tankötelezettségük telj. mellett felnőttképzésben is résztvevők) 
jellege: csoportos 
BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
Iskolai végzettség, szakmai végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság: nincs  
Előzetesen elvárt ismeretek: A KER A1.1 modultól eltérő modulba történő 
bekapcsolódáshoz legalább 60%-osra teljesítendő bemeneti szintfelmérő feladatsor vagy a 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány vagy más képző intézmény által kiálított, 
6 hónapnál nem régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt képzési program 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány. 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Felnőttképzési szerződés megkötése 
MODULOK KER SZINTRE BONTOTT ÓRASZÁMAI 
A1: 3, A2: 3, B1: 4, B2: 8, C1: 8, C2: 6, modulonként 30 óra 
MAXIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁM: 
(program szerint) 14 fő (gyakorlatban 8 fő) 
KÉPZÉST ZÁRÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI: 
Megszerezhető minősítés: megfelelt (60-100%) / nem megfelelt (0-59%) a képző intézmény 
által összeállított feladatsor alapján. 
TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE 
sikeres modulzáró vizsga és legalább 80%-os részvétel az órákon 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
-képzési program szerinti nyelvből nyelvtanári végzettség vagy nyelvtanári végzettség és! 
adott nyelvből C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismeret. 
TÁRGYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
- 1,5 nm2 alapterület/fő a tanteremben 
- megfelelő számú szék és aztal, tábla, CD lejátszó 
- ügyfélszolgálati helység, fénymásoló, PC, internet, nyomtató. 

Jelen dokumentum a teljes képzési program kivonata, a teljes képzési program 
megtekinthető ügyfélszolgálatunkon elektronikus és nyomtatott verzióban. 



Dartmoor Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 2600 Vác, Széchenyi u. 24. Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-000387/2014 

ANGOL C2 1 1 091 - C2-ES SZINT (egyéni) KÉPZÉSI PROGRAM KIVONATA 
KÉPZÉSI PROGRAM 
megnevezése: Angol C2 1 1 091 - C2-es szint (egyéni) 
nyelvi programkövetelmény azonosítója: Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény 
nyilvántartásba vételi szám: E-000387/2014/C001 
célja: KER A1 szinttől KER C2 szintig idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása 
célcsoportja: Felnőtt nyelvtanulók és a 2013. évi LXXVII. törvény 1. $(1) bekezdés b) 
pontjában megjelöltek (tankötelezettségük telj. mellett felnőttképzésben is résztvevők) 
jellege: egyéni felkszítés 
BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
Iskolai végzettség, szakmai végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság: nincs  
Előzetesen elvárt ismeretek: A KER A1.1 modultól eltérő modulba történő 
bekapcsolódáshoz legalább 60%-osra teljesítendő bemeneti szintfelmérő feladatsor vagy a 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány vagy más képző intézmény által kiálított, 
6 hónapnál nem régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt képzési program 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány. 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Felnőttképzési szerződés megkötése 
MODULOK KER SZINTRE BONTOTT ÓRASZÁMAI 
A1: 2, A2: 2, B1: 3, B2: 6, C1: 6, C2: 4, modulonként 40 óra 
MAXIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁM: 
1 fő 
KÉPZÉST ZÁRÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI: 
Megszerezhető minősítés: megfelelt (60-100%) / nem megfelelt (0-59%) a képző intézmény 
által összeállított feladatsor alapján. 
TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE 
sikeres modulzáró vizsga és legalább 80%-os részvétel az órákon 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
-képzési program szerinti nyelvből nyelvtanári végzettség vagy nyelvtanári végzettség és! 
adott nyelvből C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismeret. 
TÁRGYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
- 1,5 nm2 alapterület/fő a tanteremben 
- megfelelő számú szék és aztal, tábla, CD lejátszó 
- ügyfélszolgálati helység, fénymásoló, PC, internet, nyomtató. 

Jelen dokumentum a teljes képzési program kivonata, a teljes képzési program 
megtekinthető ügyfélszolgálatunkon elektronikus és nyomtatott verzióban. 



Dartmoor Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 2600 Vác, Széchenyi u. 24. Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-000387/2014 

ANGOL C2 1 1 091 - C2-ES SZINT (egyéni, 30 órás) KÉPZÉSI PROGRAM KIVONATA 
KÉPZÉSI PROGRAM 
megnevezése: Angol C2 1 1 091 - C2-es szint (egyéni, 30 órás) 
nyelvi programkövetelmény azonosítója: Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény 
nyilvántartásba vételi szám: E-000387/2014/C001 
célja: KER A1 szinttől KER C2 szintig idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása 
célcsoportja: Felnőtt nyelvtanulók és a 2013. évi LXXVII. törvény 1. $(1) bekezdés b) 
pontjában megjelöltek (tankötelezettségük telj. mellett felnőttképzésben is résztvevők) 
jellege: egyéni felkészítés 
BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
Iskolai végzettség, szakmai végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság: nincs  
Előzetesen elvárt ismeretek: A KER A1.1 modultól eltérő modulba történő 
bekapcsolódáshoz legalább 60%-osra teljesítendő bemeneti szintfelmérő feladatsor vagy a 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány vagy más képző intézmény által kiálított, 
6 hónapnál nem régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt képzési program 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány. 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Felnőttképzési szerződés megkötése 
MODULOK KER SZINTRE BONTOTT ÓRASZÁMAI 
A1: 2, A2: 2, B1: 3, B2: 6, C1: 6, C2: 4, modulonként 30 óra 
MAXIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁM: 
1 fő 
KÉPZÉST ZÁRÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI: 
Megszerezhető minősítés: megfelelt (60-100%) / nem megfelelt (0-59%) a képző intézmény 
által összeállított feladatsor alapján. 
TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE 
sikeres modulzáró vizsga és legalább 80%-os részvétel az órákon 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
-képzési program szerinti nyelvből nyelvtanári végzettség vagy nyelvtanári végzettség és! 
adott nyelvből C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismeret. 
TÁRGYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
- 1,5 nm2 alapterület/fő a tanteremben 
- megfelelő számú szék és aztal, tábla, CD lejátszó 
- ügyfélszolgálati helység, fénymásoló, PC, internet, nyomtató. 

Jelen dokumentum a teljes képzési program kivonata, a teljes képzési program 
megtekinthető ügyfélszolgálatunkon elektronikus és nyomtatott verzióban. 



Dartmoor Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 2600 Vác, Széchenyi u. 24. Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-000387/2014 

ANGOL C2 1 1 091 - C2-ES SZINT (egyéni, 36 órás) KÉPZÉSI PROGRAM KIVONATA 
KÉPZÉSI PROGRAM 
megnevezése: Angol C2 1 1 091 - C2-es szint (egyéni, 36 órás) 
nyelvi programkövetelmény azonosítója: Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény 
nyilvántartásba vételi szám: E-000387/2014/C001 
célja: KER A1 szinttől KER C2 szintig idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása 
célcsoportja: Felnőtt nyelvtanulók és a 2013. évi LXXVII. törvény 1. $(1) bekezdés b) 
pontjában megjelöltek (tankötelezettségük telj. mellett felnőttképzésben is résztvevők) 
jellege: egyéni felkészítés 
BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
Iskolai végzettség, szakmai végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság: nincs  
Előzetesen elvárt ismeretek: A KER A1.1 modultól eltérő modulba történő 
bekapcsolódáshoz legalább 60%-osra teljesítendő bemeneti szintfelmérő feladatsor vagy a 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány vagy más képző intézmény által kiálított, 
6 hónapnál nem régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt képzési program 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány. 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Felnőttképzési szerződés megkötése 
MODULOK KER SZINTRE BONTOTT ÓRASZÁMAI 
A1: 2, A2: 2, B1: 3, B2: 6, C1: 6, C2: 4, modulonként 36 óra 
MAXIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁM: 
1 fő 
KÉPZÉST ZÁRÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI: 
Megszerezhető minősítés: megfelelt (60-100%) / nem megfelelt (0-59%) a képző intézmény 
által összeállított feladatsor alapján. 
TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE 
sikeres modulzáró vizsga és legalább 80%-os részvétel az órákon 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
-képzési program szerinti nyelvből nyelvtanári végzettség vagy nyelvtanári végzettség és! 
adott nyelvből C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismeret. 
TÁRGYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
- 1,5 nm2 alapterület/fő a tanteremben 
- megfelelő számú szék és aztal, tábla, CD lejátszó 
- ügyfélszolgálati helység, fénymásoló, PC, internet, nyomtató. 

Jelen dokumentum a teljes képzési program kivonata, a teljes képzési program 
megtekinthető ügyfélszolgálatunkon elektronikus és nyomtatott verzióban. 



Dartmoor Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 2600 Vác, Széchenyi u. 24. Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-000387/2014 

NÉMET C2 1 1 037 - C2-ES SZINT (36 órás) KÉPZÉSI PROGRAM KIVONATA 
KÉPZÉSI PROGRAM 
megnevezése: Német C2 1 1 037 - C2-es szint (36 órás) 
nyelvi programkövetelmény azonosítója: Német C2 1 1 037 nyelvi programkövetelmény 
nyilvántartásba vételi szám: E-000387/2014/C002 
célja: KER A1 szinttől KER C2 szintig idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása 
célcsoportja: Felnőtt nyelvtanulók és a 2013. évi LXXVII. törvény 1. $(1) bekezdés b) 
pontjában megjelöltek (tankötelezettségük telj. mellett felnőttképzésben is résztvevők) 
jellege: csoportos 
BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
Iskolai végzettség, szakmai végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság: nincs  
Előzetesen elvárt ismeretek: A KER A1.1 modultól eltérő modulba történő 
bekapcsolódáshoz legalább 60%-osra teljesítendő bemeneti szintfelmérő feladatsor vagy a 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány vagy más képző intézmény által kiálított, 
6 hónapnál nem régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt képzési program 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány. 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Felnőttképzési szerződés megkötése 
MODULOK KER SZINTRE BONTOTT ÓRASZÁMAI 
A1: 3, A2: 3, B1: 4, B2: 8, C1: 8, C2: 6, modulonként 36 óra 
MAXIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁM: 
(Program szerint 14 fő) (gyakorlatban 8 fő) 
KÉPZÉST ZÁRÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI: 
Megszerezhető minősítés: megfelelt (60-100%) / nem megfelelt (0-59%) a képző intézmény 
által összeállított feladatsor alapján. 
TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE 
sikeres modulzáró vizsga és legalább 80%-os részvétel az órákon 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
-képzési program szerinti nyelvből nyelvtanári végzettség vagy nyelvtanári végzettség és! 
adott nyelvből C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismeret. 
TÁRGYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
- 1,5 nm2 alapterület/fő a tanteremben 
- megfelelő számú szék és aztal, tábla, CD lejátszó 
- ügyfélszolgálati helység, fénymásoló, PC, internet, nyomtató. 

Jelen dokumentum a teljes képzési program kivonata, a teljes képzési program 
megtekinthető ügyfélszolgálatunkon elektronikus és nyomtatott verzióban. 



Dartmoor Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 2600 Vác, Széchenyi u. 24. Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-000387/2014 

NÉMET C2 1 1 037 - C2-ES SZINT KÉPZÉSI PROGRAM KIVONATA 
KÉPZÉSI PROGRAM 
megnevezése: Német C2 1 1 037 - C2-es szint 
nyelvi programkövetelmény azonosítója: Német C2 1 1 037 nyelvi programkövetelmény 
nyilvántartásba vételi szám: E-000387/2014/C002 
célja: KER A1 szinttől KER C2 szintig idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása 
célcsoportja: Felnőtt nyelvtanulók és a 2013. évi LXXVII. törvény 1. $(1) bekezdés b) 
pontjában megjelöltek (tankötelezettségük telj. mellett felnőttképzésben is résztvevők) 
jellege: csoportos 
BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
Iskolai végzettség, szakmai végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság: nincs  
Előzetesen elvárt ismeretek: A KER A1.1 modultól eltérő modulba történő 
bekapcsolódáshoz legalább 60%-osra teljesítendő bemeneti szintfelmérő feladatsor vagy a 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány vagy más képző intézmény által kiálított, 
6 hónapnál nem régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt képzési program 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány. 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Felnőttképzési szerződés megkötése 
MODULOK KER SZINTRE BONTOTT ÓRASZÁMAI 
A1: 3, A2: 3, B1: 4, B2: 8, C1: 8, C2: 6, modulonként 30 óra 
MAXIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁM: 
(Program szerint 14 fő) (gyakorlatban 8 fő) 
KÉPZÉST ZÁRÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI: 
Megszerezhető minősítés: megfelelt (60-100%) / nem megfelelt (0-59%) a képző intézmény 
által összeállított feladatsor alapján. 
TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE 
sikeres modulzáró vizsga és legalább 80%-os részvétel az órákon 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
-képzési program szerinti nyelvből nyelvtanári végzettség vagy nyelvtanári végzettség és! 
adott nyelvből C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismeret. 
TÁRGYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
- 1,5 nm2 alapterület/fő a tanteremben 
- megfelelő számú szék és aztal, tábla, CD lejátszó 
- ügyfélszolgálati helység, fénymásoló, PC, internet, nyomtató. 

Jelen dokumentum a teljes képzési program kivonata, a teljes képzési program 
megtekinthető ügyfélszolgálatunkon elektronikus és nyomtatott verzióban. 
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NÉMET C2 1 1 092 - C2-ES SZINT (egyéni) KÉPZÉSI PROGRAM KIVONATA 
KÉPZÉSI PROGRAM 
megnevezése: Német C2 1 1 092 - C2-es szint (egyéni) 
nyelvi programkövetelmény azonosítója: Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény 
nyilvántartásba vételi szám: E-000387/2014/C002 
célja: KER A1 szinttől KER C2 szintig idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása 
célcsoportja: Felnőtt nyelvtanulók és a 2013. évi LXXVII. törvény 1. $(1) bekezdés b) 
pontjában megjelöltek (tankötelezettségük telj. mellett felnőttképzésben is résztvevők) 
jellege: egyéni felkészítés 
BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
Iskolai végzettség, szakmai végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság: nincs  
Előzetesen elvárt ismeretek: A KER A1.1 modultól eltérő modulba történő 
bekapcsolódáshoz legalább 60%-osra teljesítendő bemeneti szintfelmérő feladatsor vagy a 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány vagy más képző intézmény által kiálított, 
6 hónapnál nem régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt képzési program 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány. 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Felnőttképzési szerződés megkötése 
MODULOK KER SZINTRE BONTOTT ÓRASZÁMAI 
A1: 2, A2: 2, B1: 3, B2: 6, C1: 6, C2: 4, modulonként 40 óra 
MAXIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁM: 
1 fő 
KÉPZÉST ZÁRÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI: 
Megszerezhető minősítés: megfelelt (60-100%) / nem megfelelt (0-59%) a képző intézmény 
által összeállított feladatsor alapján. 
TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE 
sikeres modulzáró vizsga és legalább 80%-os részvétel az órákon 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
-képzési program szerinti nyelvből nyelvtanári végzettség vagy nyelvtanári végzettség és! 
adott nyelvből C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismeret. 
TÁRGYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
- 1,5 nm2 alapterület/fő a tanteremben 
- megfelelő számú szék és aztal, tábla, CD lejátszó 
- ügyfélszolgálati helység, fénymásoló, PC, internet, nyomtató. 

Jelen dokumentum a teljes képzési program kivonata, a teljes képzési program 
megtekinthető ügyfélszolgálatunkon elektronikus és nyomtatott verzióban. 
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OLASZ C2 1 1 043 - C2-ES SZINT  KÉPZÉSI PROGRAM KIVONATA 
KÉPZÉSI PROGRAM 
megnevezése: Olasz C2 1 1 043 - C2-es szint  
nyelvi programkövetelmény azonosítója: Olasz C2 1 1 043 nyelvi programkövetelmény 
nyilvántartásba vételi szám: E-000387/2014/C003 
célja: KER A1 szinttől KER C2 szintig idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása 
célcsoportja: Felnőtt nyelvtanulók és a 2013. évi LXXVII. törvény 1. $(1) bekezdés b) 
pontjában megjelöltek (tankötelezettségük telj. mellett felnőttképzésben is résztvevők) 
jellege: csoportos 
BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
Iskolai végzettség, szakmai végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság: nincs  
Előzetesen elvárt ismeretek: A KER A1.1 modultól eltérő modulba történő 
bekapcsolódáshoz legalább 60%-osra teljesítendő bemeneti szintfelmérő feladatsor vagy a 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány vagy más képző intézmény által kiálított, 
6 hónapnál nem régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt képzési program 
megelőző modul elvégzéséről kiállított tanusítvány. 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Felnőttképzési szerződés megkötése 
MODULOK KER SZINTRE BONTOTT ÓRASZÁMAI 
A1: 3, A2: 3, B1: 4, B2: 8, C1: 8, C2: 6, modulonként 40 óra 
MAXIMÁLIS CSOPORTLÉTSZÁM: 
(program szerint) 16 fő (gyakorlatban 8 fő) 
KÉPZÉST ZÁRÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI: 
Megszerezhető minősítés: megfelelt (60-100%) / nem megfelelt (0-59%) a képző intézmény 
által összeállított feladatsor alapján. 
TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE 
sikeres modulzáró vizsga és legalább 80%-os részvétel az órákon 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
-képzési program szerinti nyelvből nyelvtanári végzettség vagy nyelvtanári végzettség és! 
adott nyelvből C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismeret. 
TÁRGYI FELTÉTELEK: 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16 § vonatkozó pontjai szerint: 
- 1,5 nm2 alapterület/fő a tanteremben 
- megfelelő számú szék és aztal, tábla, CD lejátszó 
- ügyfélszolgálati helység, fénymásoló, PC, internet, nyomtató. 

Jelen dokumentum a teljes képzési program kivonata, a teljes képzési program 
megtekinthető ügyfélszolgálatunkon elektronikus és nyomtatott verzióban. 


