

Szeretném megismerni a ProLearning nyelvoktató rendszert még regisztráció előtt. Van
lehetőség kipróbálni a távoktatásos módszerüket?
Igen. A www.prolearning.ro webcímen működik a rendszer. Belépés után válasszon nyelvet
(nemzeti zászló-ikon), nyelvismereti szintet, ismerkedjen a hang- és képanyaggal, tesztelje le saját
nyelvismeretét, próbálja ki a szintzáró vizsga példatesztjét, ismerje meg szaktanárainkat.
Javasoljuk, hogy ismerkedés céljából először a magyar nyelvet válassza, a rendszerleírás
alaposabb megértése céljából.
 Mennyi idő alatt lehet elsajátítani egy nyelvismereti szint követelményeit?
Ha vannak előzetes nyelvi ismeretei és a diploma megszerzéséhez előírt nyelvismereti szint
legfeljebb B2-középfok, következetes tanulással és szaktanári segítséggel 3 hónap alatt teljesíteni
lehet a szintzáró vizsga követelményeit.
 Ha már van egy adott nyelvből részvizsgám (pl. szóbeli), jelentkezhetek a hiányzó (pl. csak
írásbeli) részvizsgára? Ki végzi és mennyibe kerül a komplexesítés ilyen esetben?
Részvizsgára jelentkezni nem lehet. A ProLearning vizsgarendszer komplex idegennyelvi
kommunikációs
készség-fejlesztő
program,
következésképpen
nem
mérünk
külön
verbális/nonverbális készségeket. A záróvizsgának vannak jellemzően „szóbeli” illetve „írásbeli”
részfeladatai, de ezeket csak együttes teljesítményként mérjük, illetve értékeljük. A ProLearning
Tanúsítványt nem kell komplexesíteni, az önmagában „komplex” vizsgadokumentum.
 Amennyiben a ProLearning-et választom idegennyelv-tanuláshoz, hol és hogyan kell
regisztrálnom?
A Nyíregyházi Egyetem B. épületének I. emeletén, a 123-as irodában. A honlapról letöltött
Jelentkezési lapot és a regisztrációs díj befizetését igazoló banki bizonylatot itt kell leadni. Ezt
követően e-mailben megkapja a hozzáférési kódot és jelszót, amely segítségével hozzáfér a
kiválasztott nyelvi szint tananyagához.
 Mikor indult a képzés?
A ProLearning 2012. február 1. óta aktív oktatóprogram, felnőttképzési nyilvántartási száma: 150103-04. Jelenleg a világ minden tájáról közel kétszáz fő tanul angol, román illetve magyar
nyelvet.
 Miben különbözik a ProLearning-ProDiploma a „sima” ProLearning- től?
A „Pro Learning-ProDiploma”elnevezésű oktatócsomagot a Nyíregyházi Főiskola azon
hallgatóinak szánjuk, akik 2013 júniusáig befejezték tanulmányaikat, de legalább három vagy
annál több éve diplomájukat, oklevelüket nem szerezték meg az idegennyelvi kimeneti
követelmények teljesítésének hiányában. Ez az oktatócsomag annyiban tér el a hagyományos
ProLearning programtól, hogy a vizsgát nem távoktatásos szintzáró teszttel, hanem személyesen
kell abszolválni a Nyíregyházi Egyetemen.
 A regisztráció után mennyi ideig marad aktív a nyelvoktató rendszer?
A Jelentkezési lapon megjelölt vizsgaidőszak utolsó napjáig. Sikertelen vizsga esetén újra kell
regisztrálni a rendszerbe (Új jelentkezési lap, újabb regisztrációs díj)
 Milyen számítógépes ismeretekre illetve infrastruktúrára van szükség a rendszer
használatához?
Eddigi tapasztalataink szerint számítógépes alapismeretek birtokában, egy Windows XP operációs
rendszerrel működő, közepes teljesítményű, kép-és hangfájlok lejátszására alkalmas személyi
számítógépen hibátlanul működik a ProLearning oktatóprogram.

