
  
 

Tantárgy neve: Uráli nyelvek IV. – Finn beszédgyakorlatok IV. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 
A tanóra típusa: szeminárium  
Heti óraszáma: 2  
A tantárgy tantervi helye: 4. félév 
Előtanulmányi feltételek: Finn beszédgyakorlatok I–III. 
Tantárgyleírás:  
A finn nyelvet oktató tantárgy célja, hogy mélyítse a BA képzésben vagy máshol szerzett (kb. 
középfokú nyelvvizsgával egyenértékű) nyelvtudást. A végső cél a felsőfokú nyelvtudás, vagyis a 
Közös Európai Referenciakeret C1-es szint. A tehetséges, szorgalmas hallgatók, akik Finnországban 
is tanulnak, a C2-es szintre is eljuthatnak, amely a következőt jelenti: „Szinte minden hallott vagy 
olvasott szöveget könnyedén megért. A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó 
információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és az elbeszéléseket. 
Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb 
árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is. Azon kívül a 
hallgatóknak tudni kell fordítani finnről magyarra és magyarról finnre is. A BA fázisban a hallgatók 
már tanulták a nyelvtani alapokat, így ezeken a kurzusokon a főhangsúly a beszéd és íráskészségnek 
fejlesztésére kerül át. Ezeket különféle írás- és beszédgyakorlatokon keresztül sajátíthatják el a 
hallgatók. A finn nyelv értését eredeti (pl. újság, internet) szövegeken és anyagokon (pl. videók, 
filmek stb.) keresztül tanulják. A fordítási és tolmácsolási gyakorlatok fejlesztik a kontrasztív 
nyelvtudást. A hagyományos tanórák mellett lehet interneten keresztül vagy projekt formában is 
teljesíteni egy-egy kurzust.  
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