Mi a ProLearning?
Ez egy nyelvoktató program, amely a „PROviding LEARNING opportunities for all” (Tanulási
lehetőség mindenkinek) jelszavunk kiemelt elemeinek összetételéből kapta nevét. Pályázaton
elnyert támogatással három nyelvet oktatunk: angolt, románt és magyart. Előbbit a Közös
Európai Referenciakeret (KER) öt nyelvismereti szintjén: A1, A2, B1(alapfok), B2(középfok),
C1(felsőfok), utóbbiakat A1-A2 és B1 szinteken.
Az általános ProLearning a világ bármely pontján –interneten – elérhető nyelvtanulást biztosít, a
tanulás kötöttségek nélkül testre szabható, az elektronikus konzultáció és vizsga kényelmes
tudásszint-ellenőrzést és -mérést biztosít. Az általános ProLearning programra a
https://prolearning.nyf.hu/index.php linken, az elektronikus adatlap kitöltésével regisztrálhat.
A ProLearning-ProDiploma speciális oktatóprogramot – a Nyíregyházi Főiskola Szenátusának
döntése alapján - azoknak a volt hallgatóinknak ajánljuk, akik az oklevél, illetve bizonyítvány
megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-követelményt szeretnék teljesíteni a 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2)
szakaszában foglaltak szerint. A ProLearning-ProDiploma-ra jelentkezők regisztrációjáról
bővebben: https://prolearning.nyf.hu/download/PL_pro_Diploma_Tajekoztato.pdf

Regisztráció, tanulás, vizsga
A jelentkezőnek regisztráció előtt el kell döntenie melyik programot választja:.
Az általános ProLearning programban egy nyelvi szint abszolválása után, a jelentkező kérésére
háromnyelvű (angol, magyar, román) tanúsítványt állítunk ki a nyelvismereti szint
követelményeinek teljesítéséről. Mivel a ProLearning rendszer nonprofit jellegű oktatóprogram,
jövedelmet nem generálhat. Az öt éves fenntarhatósági időszak alatt a működtetés költségeit a
regisztrációs díj biztosítja. Ennek összege: 9000 (kilencezer) forint, (kb. 30 EUR), amit a
regisztráció alkalmával a Nyíregyházi Egyetem 10044001-00282895 bankszámlaszámára – banki
átutalással – kell befizetni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a ProLearning megjegyzést és
a kiválasztott nyelvet, a nyelvi szint megjelölésével:( Pl. ” ProLearning, Angol, B2”)
A ProLearning-ProDiploma program résztvevőinek a diploma kiváltásához előírt nyelvi szint
vizsgáján személyesen kell megjelenni. A vizsga rövid szóbeli és többlépcsős írásbeli mérésből
áll. Sikeres abszolválás után a nyelvi teljesítményt igazoló magyar és angol nyelvű tanúsítványt
állítunk ki, amelynek bemutatásával a diploma kiadható. Az öt éves fenntarhatósági időszak alatt a
működtetés költségeit a regisztrációs díj biztosítja. Ennek összege: 15.000 (tizenötezer) forint, (kb.
50 EUR), amelynek befizetését a Jelentkezési laphoz csatolt banki bizonylaton kell igazolni.

Fontos: Előzetes nyelvismereti szintet nem mérünk. A nyelvválasztás és a nyelvi szint megadása
a jelentkező felelőssége. A regisztráció aktiválása után, nincs lehetőség a nyelv vagy a nyelvi szint
módosítására!

A programok jellemzői
Az oktatás és vizsga költségeit az egyszeri regisztrációs díj már tartalmazza, egyéb költség
nem terheli a jelentkezőt.
A szaktanári konzultáció ingyenes.
Az oktatás időtartama nem korlátozott.
A nyelvet és nyelvismereti szintet a jelentkező választja ki a regisztráció alkalmával.
Ha a szinteket folyamatosan egymásra szeretné építeni, minden szintet abszolválnia kell.
Csak ezután regisztrálhat egy újabb szintre.
Egy szint abszolválása szintzáró vizsga teljesítésével történik. Általános ProLearning
esetén évente négy alkalommal van lehetőség vizsgázni. Az éves vizsganaptárt érvényes
regisztráció után ismertetjük. A vizsgát a jelentkező kezdeményezi. Szintenként egy
alkalommal lehet vizsgát ismételni.
A ProLearning-ProDiploma program esetén évi tíz vizsgaalkalom közül választhatnak a
diploma megszerzésének céljából. Az aktuális Vizsganaptárt honlapunkon találják meg.
(www.prolearning.nyf.hu)
Amennyiben nyelvoktató programunk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését. Reméljük,
megbízható idegennyelv-tudását, illetve diplomájának megszerzését nemsokára a ProLearning
név fogja garantálni! Sok sikert kívánunk!
ProLearning szakmai vezetőség

