Közép-európai Rendőrakadémia – KERA, 1126 Budapest, Böszörményi út 21.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
A NOK KERA Magyar Nemzeti Iroda német nyelvtanfolyamairól
A Közép-európai Rendőrakadémia Magyar Nemzeti Iroda (KERA MNI) februári
kezdéssel intenzív alap- és középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat szervez.
A tanfolyam célja a nyelvvizsgára történő felkészítés, valamint ezen túlmenően a KERA
jövőbeni külföldi képzéseire kiutazók szakmai lexikával bővített nyelvi felkészítését
szolgálja.
A szakkifejezések elsajátítása többek között az aktuális szakmai jegyzetek és német
nyelvű folyóiratok cikkeinek feldolgozása útján történik. Ez lehetővé teszi hallgatóink
számára a későbbiekben német nyelven szakirodalom olvasását, az internet általános és
szakmai oldalain való tájékozódást, a határokon átnyúló bűncselekményekkel
kapcsolatos ügyekben, valamint külföldi hospitálások során a kollégákkal való
zökkenőmentes kapcsolattartást és munkavégzést.
A heti tantermi órák száma 30.








Valamennyi csoport hallgatói a KERA MNI által meghatározott tartalmú nyelvi
felkészítés keretében napi 6 órát töltenek tantermi foglalkozással,
hétköznaponként 08.00 – 16.00 óra között.
A tanárok által megadott házi feladatok (tananyag elsajátítása, szakmai cikkek
olvasása, kiselőadások, fordítások készítése, stb.) elvégzéséhez, a vizsgákra
történő eredményes felkészüléshez délutánonként (hétvégén) körülbelül további
3-4 órai önálló tanulás szükséges.
A tantermi órákat adott esetben egyéb (szak)nyelvi programok, előadások
meghallgatása, workshopokon való részvétel, kulturális, akár a Goethe Intézet
által szervezett programok egészítik ki, amelyek a tanfolyam szerves részét
képzik, így az azokon való részvétel kötelező.
Hallgatóink a tanfolyam végére elérik az alap- ill. középfokú szintet, és ezt
követően csoportszintjüknek megfelelő írásbeli és/vagy szóbeli nyelvvizsgát kell
tenniük az általuk kiválasztott vizsgahelyen.
A felvételt nyert tanfolyami résztvevők vállalják, hogy szakmai feladataik
ellátásának tükrében, a szakterületükkel összefüggésben a KERA rendezvényein
alkalomszerűen részt vesznek, felkérés esetén a képzéseket előadóként,
szakértőként támogatják.

A NOK könyvtára internet-hozzáférési lehetőséggel, a KERA bécsi Központi
Koordinációs Iroda kiadásában megjelent német nyelvű szakdolgozatokkal,
szemináriumi jegyzetekkel és oktatási segédletekkel áll a hallgatók rendelkezésére.
A térítésmentesen biztosított nyelvi képzés mellett a hallgatókat a tankönyvek,
szakmai jegyzetek, vizsgadíj, az igénybe vett ellátás költségei terhelik.
A nyelvtanfolyami részvétel átrendelés alapján történik, feltétele
állományilletékes parancsnoki jóváhagyás és sikeres felvételi vizsga, valamint az
e tájékoztatóban foglaltak elfogadása, betartása.
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A KERA nyelvtanfolyamai a 2/2013. (I.30.) BM rendelet alapján a KSZF rendszerében rögzített, továbbképzési pontértékkel bíró,
nyilvántartásba vett továbbképzési programok.

