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Idegennyelvi Igazgatóság létrehozása a
Kaposvári Egyetemen és a kapcsolódó
fejlesztések lebonyolítása

A projekt célja:

A projekt rövid szakmai tartalma:

Projekt célja egy új nyelvoktatási rendszer kialakítása és
kifejlesztése a Kaposvári Egyetemen, annak érdekében,
hogy az intézmény minél nagyobb számú hallgatóját segítse nyelvvizsgához és piacképes nyelvtudáshoz.

1. Szervezeti átalakítás, humánerőforrás bővítés

Statisztika:
Intézményünkben a pályázat benyújtását megelőző 3 évben 2262 hallgató záróvizsgázott, közülük 1083 hallgató
nem tudta átvenni a diplomáját a megfelelő nyelvvizsga
hiányában, ez az arány 47,8%.

Szervezetfejlesztés:
A pályázat céljaival összhangban az Idegennyelvi Csoport
átalakítása Idegennyelvi Igazgatósággá.
Humánerőforrás bővítés:
Az Idegennyelvi Igazgatóság munkáját a projekt kezdetétől
4 fő kari adminisztratív munkatárs segíti (oktatásszervezési
profillal). Az Igazgatóság oktatói állománya 2013. július 1-től
további 4 fő nyelvtanárral bővül.
2. Oktatási program, oktatási rendszer fejlesztése
Bemeneti és kimeneti feltételek egységesítése mind a
négy karon:
A szaknyelv kötelező kurzusként bevezetésre kerül minden
kar alapszakjain. A 3 féléves kötelező szaknyelvi tanulmányokat egységesen, kötelező kimeneti szaknyelvi vizsga zárja majd le.
Kapcsolódó módszertani fejlesztések:
A nyelvoktatás hatékonyabbá tételének érdekében módszertani és tartalmi fejlesztések történnek. Munkaerő-piaci
igényfelmérést követően, az igényekhez illeszkedő szaknyelvi oktatási rendszer kerül kidolgozásra.

1. ábra | A diplomához szükséges nyelvvizsgával rendelkezők
aránya a Kaposvári Egyetemen (2009-2011, %)

A fenti arány nagyon változik karonként (nyelvvizsga hiánya): az Állattudományi Karon ez az érték 36%, a Pedagógiai Karon 50%, a Művészeti Karon 45%, a Gazdaságtudományi Karon pedig 55%.
Várakozásaink szerint intézményünk minimum 60%-ra
növelni tudja a diplomájukat nyelvvizsgával sikeresen átvevők létszámát a projekt végére.

Tananyagfejlesztés:
A Kaposvári Egyetem két karán (PK, MK) új szaknyelvi tananyagok kerülnek kidolgozásra. Az ATK-GTK-n meglévő
szaknyelvi képzések tananyaga pedig további fejlesztésre
kerül. E-learning tananyagok kerülnek kidolgozásra.
Informatikai rendszer fejlesztése:
A nyelvoktatási rendszer működtetését elősegítő informatikai rendszer fejlesztésre kerül az e-learning tananyagfejlesztéshez. Tananyagbank kerül létrehozásra.
3. Képzők képzése
Sor kerül többek között a szakmai tárgyakat oktatók módszertani és szaknyelvi képzésére, valamint a nyelvtanárok
felkészítésére a szaknyelv oktatására.

4. Pilot kurzusok
A kidolgozásra került komplex nyelvoktatási programok
pilotkurzusainak lebonyolítására kerül sor 500 hallgató
bevonásával.
További kísérleti nyelvi kurzusok indítása (50 fő). A felsőoktatási rendszerbe belépni készülő 16-18 éves korosztálynak kísérleti, felkészítő nyelvi kurzusok indítása
(25 fő részére) Az egyetemről kilépő, még nem dolgozó
(esetleg a diplomáját nyelvvizsga hiányában még át nem
vevő), egyetemet végzett „diplomás” munkanélküliek
részére felzárkóztató, kísérleti nyelvi kurzusok indítása
(25 fő részére).
5. Szakmai együttműködések megvalósítása, hálózatosodás
A fejlesztések kivitelezésében cél a szakmai és a munkaerő-piaci szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel
való kapcsolatépítés. A projekt keretében eddig együttműködési megállapodás került aláírásra: a Magyar Cukor Zrt.-vel, Kométa99 Zrt.-vel, Fino-Food Kft.-vel,
Somogy Megyei Kormányhivatal Somogy Megyei Munkaügyi Központtal, Studium Futurum Nyelviskolával,
Kocsis Oktatási Központtal.

