A THEOLINGUA NYELVVIZSGÁRÓL
A vizsga leírása
A Theolingua államilag elismert, kétnyelvű, háromfokozatú, egyházi szaknyelvi vizsga, mely angol,
német és olasz nyelvekből tehető le Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi
Lektorátusán (vizsgaközpontban) és a vizsgahelyeken, amelyek közül az egyik a szegedi Gál Ferenc
Főiskola.
Mit is jelentenek ezek a fogalmak?
Az állami elismertség (akkreditáció):
Az állami elismertség alapján a Theolingua vizsgabizonyítvány tulajdonosa a különböző jogszabályokban
támasztott nyelvi követelményeket teljesíti, illetve élvezi azokat az előnyöket, amelyeket szintén jogszabályok
határoznak meg.
Ilyen követelmények és előnyök például: a diploma, tudományos fokozat megszerzésének nyelvvizsgához
kötöttsége; nyelvpótlékra jogosultság; a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés esetén a felvételi
pontszám emelése.
Kétnyelvűség:
Kétnyelvűnek minősül minden olyan nyelvvizsga, amely egyaránt méri:
a)
b)
c)
d)
e)

az olvasott szöveg értését,
a hallott szöveg értését,
az írott szöveg létrehozását,
a beszédkészséget,
közvetítői készséget.

Az egynyelvű nyelvvizsgák a kétnyelvűekkel szemben nem mérik a közvetítői készséget. Egyszerűbben
megfogalmazva az egynyelvű nyelvvizsgák csak a vizsganyelven tartalmaznak feladatokat.
Háromfokozatú nyelvvizsga:
A nyelvvizsga alap-, közép- és felsőfokon minden nyelvi készséget teljes körűen mér, az Európa Tanács Közös
Európai Referenciakeretben (KER) ajánlott hatfokozatú (A1, A2, B1, B2, C1, C2) rendszer megfelelő
szintjének a nyelvvizsga-bizonyítványban való megjelenítésével. A magyarországi államilag elismert,
akkreditált nyelvvizsgafokozatok KER szerinti megfeleltetése a következő: az alapfok megfelel a KER
küszöbszintjének (B1), a középfok a KER középszintjének (B2), a felsőfok pedig a KER haladó szintjének
(C1). Azaz a hazai akkreditált nyelvvizsgák az Európai Unió tagállamaiban is alkalmasak a nyelvtudás
igazolására.

Egyházi szaknyelvi jelleg:
A nyelvvizsgák fajtájuk szerint lehetnek általánosak illetve szaknyelvi vizsgák. Az általános nyelvvizsga a
mindennapi élethelyzetekben történő idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvismeret meglétét
minden készségben méri. Míg szaknyelvi abban az esetben, ha a vizsga a szakmai tevékenység során történő
idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges, szaknyelvi nyelvismeret meglétét minden készségben méri.
A Theolinga nyelvvizsga szaknyelvi nyelvvizsga, ugyanakkor megjegyzendő, hogy teljesítése teológiai
szaktudást minimális mértékben követel. Azaz a keresztény kultúrkörben általánosan használt, a
kereszténységhez tartozó mindennapos szavak, kifejezések alkotják a szaknyelvi részét.
A Theolingua típusát tekintve ― ahogyan a többi nyelvvizsga is ― szóbeli, írásbeli és komplex (szóbeli és
írásbeli vizsgacselekmény egy vizsgaidőszak alatti teljesítése) vizsgát biztosít. Kiemelendő, hogy a
Theolingua vizsga bármely más fajtájú általános nyelvvizsga részvizsga eredményével párosítva komplex
nyelvvizsgát ad.

Vizsgaidőpontok: www.theolingua.hu
Jelentkezés a nyelvvizsgára:
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a banki átutalást igazoló dokumentum jelentkezési laphoz
csatolásával lehet személyesen a GFF Theolingua Irodán (6720 Szeged, Dóm tér 6., könyvtár; előzetes
egyeztetés szükséges) vagy elektronikus úton (theolingua@gff-szeged.hu) történő eljuttatásával a Theolingua
Irodára.
Vizsgaszint
Alapfok (B1)
Középfok (B2)
Felsőfok (C1)

Szóbeli (A)
7.000 Ft
10.000 Ft
13.000 Ft

Írásbeli (B)
9.000 Ft
12.000 Ft
16.000 Ft

Komplex (C)
16.000 Ft
22.000 Ft
29.000 Ft

További információ: a theolingua@gff-szeged.hu e-mail címen és 06-62-425-738/171 telefonszámon
(hétköznapokon 8.30-17.00) Sipos Patrik nyelvvizsgahely-vezetőtől.
A Főiskola honlapján (www.gff-szeged.hu/theolingua) ingyenesen letölthető vizsgafeladatok segítik a
felkészülést.

Kérjük, ismerősei figyelmét is hívja fel
a szegedi Theolingua nyelvvizsga lehetőségére!

