NYILATKOZATOK

1. Elegendő önnek az államilag elismert, ÁLTALÁNOS középfokú (B2) komplex
nyelvvizsga a diploma kiváltásához?
IGEN: amennyiben a Diplomamentő program keretén belül megszerzi az államilag elismert,
ÁLTALÁNOS középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát, úgy megkapja Diplomáját (abban az
esetben is, ha Önnek elegendő a diplomájához az államilag elismert alapfokú (B1) komplex
nyelvvizsga vagy általános (B2) szóbeli / írásbeli nyelvvizsga).
NEM: ha a Diplomamentő program keretén belül megszerzi az államilag elismert,
ÁLTALÁNOS középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát, az még nem elegendő a Diplomája
átvételéhez (vagyis pl. ha szaknyelvi, vagy felsőfokú vizsga, illetve ha jelenleg még két
nyelvvizsga szükséges a Diploma kiváltásához)

2. A nyelvvizsga megszerzése önnek az első diplomájához szükséges?
IGEN: nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, vagyis legmagasabb iskolai végzettségénél
középfokot jelölt meg (gimnázium/szakközépiskola/szakiskola/szakmunkásképző), mivel
nyelvvizsga hiánya miatt még nem szerzett Diplomát.
NEM: amennyiben már rendelkezik Diplomával.

3. Önnek szakmai nyelvvizsga szükséges a diploma kiváltásához?
IGEN: Diplomája megszerzéséhez szaknyelvi vizsga (is) szükséges.
NEM: Diplomája megszerzéséhez nem szükséges szaknyelvi vizsga.

4. Önnek két nyelvvizsga szükséges a diploma kiváltásához?
IGEN: Egy nyelvvizsga megszerzésével még nem kaphatja kézhez diplomáját.
NEM: Diplomája megszerzéséhez egy nyelvvizsga szükséges VAGY már csak egy nyelvvizsga
megszerzése hiányzik.

5. Ön jelenleg hallgatói jogviszonyban áll?
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján a hallgatói jogviszony valamely
felsőoktatási intézménybe történő felvételkor vagy az átvételről szóló döntés alapján, a
beiratkozással jön létre.
Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói
kötelezettségének nem kíván eleget tenni, valamint ha a hallgató a következő képzési időszakra
nem jelentkezik be, akkor a hallgatói jogviszonya szünetel.

Nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az
alapfokozat megszerzését követően a mesterképzésre felvételt nyert, továbbá a passziválással
sem szűnik meg a hallgatói jogviszony.
6. Regisztrált álláskereső?
Álláskereső az a személy, aki munkaviszonyban nem áll, oktatási intézmény nappali
tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult valamint megváltozott
munkaképességű személyek járadékában, rehabilitációs ellátásban nem részesül, a munkaügyi
kirendeltségen nyilvántartásba veteti magát és a kirendeltséggel együttműködik.
A regisztrált álláskeresői státuszt a munkaügyi kirendeltség által kiállított hatósági
bizonyítvánnyal szükséges igazolni, amelynek a képzésre történő jelentkezéskor érvényesnek
kell lennie.

7. Regisztrált munkanélküliként státusz kezdete?
Amelyik nappal Ön regisztrált valamely járási hivatal munkaügyi kirendeltségén (az
erről szóló hatósági bizonyítványban feltüntetett időpont).

8. Melyik járási hivatalban regisztrált?
Amelyik járási hivatal munkaügyi kirendeltségén Önt álláskeresőként nyilvántartják (az
erről szóló hatósági bizonyítványban feltüntetett hivatal neve).

9. Rendelkezik-e már B2 szóbeli nyelvvizsgával a jelen programon belül tanulni kívánt
nyelvből?
IGEN: amennyiben Ön már rendelkezik szóbeli B2 nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
NEM: amennyiben Ön még nem rendelkezik szóbeli B2 nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.

10. Rendelkezik-e már B2 írásbeli nyelvvizsgával a jelen programon belül tanulni kívánt
nyelvből?
IGEN: amennyiben Ön már rendelkezik írásbeli B2 nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
NEM: amennyiben Ön még nem rendelkezik írásbeli B2 nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.

11. Felsőfokú tanulmányokat mely intézményben szerezte meg?
Annak a felsőoktatási intézménynek a megnevezése, ahol sikeres államvizsgát tett,
viszont a nyelvvizsga hiányában nem kapta meg diplomáját. (A záróvizsga igazolást kiállító
intézmény vagy annak utódszervezete.)

12. Szakirány
Annak a szakiránynak a megnevezése, amelyen tanulmányait folytatta és sikeres
záróvizsgát tett.

