
ÖNÉLETRAJZ

Név: Hetesy Bálint Születési év: 1976

Beosztás: nyelvtanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1991-1995 Budapesti Piarista Gimnázium, érettségi
1995-1998 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, német nyelvtanár szak, német nyelvtanár

diploma
1998-2005 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, német kiegészítő szak

Tudományos fokozat(ok):

1998 nyelvtanár

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

1998- német nyelvtanár

2001- PROFEX Nyelvvizsgaközpont akkreditált vizsgáztató (telekommunikáció, orvosi szaknyelv)
2001- Origo-ITK akkreditált vizsgáztató
2001- BGF Nyelvvizsga és Továbbképző Központ akkreditált vizsgáztató
2003- magyar mint idegen nyelv tanár

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
idegen nyelvi alapozás
(német)

Az egymásra épülő nyelvi modulok feladata, hogy az egyetemre különböző szintű nyelvtudással érkező
hallgatók tudásszintjüknek megfelelő csoportokban és óraszámban elsajátíthassák azt az általános és
szaknyelvi szókincset, valamint azokat a nyelvi készségeket, amelyekre részben a középfokú szaknyelvi
vizsga letételéhez, részben, és sokkal fontosabban tanulmányaik és későbbi munkájuk során az
idegennyelvű szakirodalom feldolgozásához és a külföldi szakemberekkel való kommunikációhoz
szükségük van.

idegen szaknyelv
(német)

Nyelvvizsga előtt: A tantárgy feladata, hogy a középfokú nyelvvizsga előtt álló hallgatók szakmájuknak
és érdeklődésüknek megfelelő hallott és írott szakszövegek feldolgozásával, szakmájukra jellemző
kommunikációs technikák megismerésével elsajátíthassák azt az általános és szaknyelvi szókincset,
valamint azokat a nyelvi készségeket, amelyekre részben a középfokú szaknyelvi vizsga letételéhez,
részben, és sokkal fontosabban tanulmányaik és későbbi munkájuk során az idegen nyelvű szakirodalom
feldolgozásához és a külföldi szakemberekkel való kommunikációhoz szükségük van.
B2 szintű nyelvvizsgával: A tantárgy feladata a legalább általános középfokú C típusú nyelvvizsgával
rendelkező hallgatók felkészítése az írásbeli és szóbeli szaknyelvi kommunikációra. A hallgatók a
tantárgy hallgatása során elsajátítják azt az általános és szaknyelvi szókincset, valamint azokat a nyelvi
készségeket, amelyekre tanulmányaik és majd munkájuk során szükségük lehet. Megtanulnak idegen
nyelvű szakirodalmat feldolgozni, egészségügyi dokumentációt értelmezni, konferenciákon részt venni,
külföldi szakemberekkel kommunikálni és önálló írásbeli és beszédproduktumokat készíteni.

Az önálló beszédkészség
fejlesztése az
egészségügyi német
szaknyelven

A beszédkészség fejlesztő kurzus célja a középfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók felkészítése
arra, hogy képesek legyenek szaknyelvi környezetben a legfontosabb nyelvi funkciók (pl. beszédszándék
kifejezése, meggyőzés, véleménynyilvánítás, információ kérése-adása, tájékoztatás stb.) alkalmazásával
szakmai kompetenciájuknak megfelelően idegen nyelven kommunikálni.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Gyöngyösi-Hetesy Jó reggelt! 2009 276
Gyöngyösi-Hetesy Jó napot! 2010 235
Gyöngyösi-Hetesy Jó estét! 2010 156
Gyöngyösi-Hetesy Jó napot kívánok! 2011 256
Gyöngyösi-Hetesy Szia! Jó napot! Viszlát! 2014 295

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
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-

Közéleti tevékenység:

-

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-09-14
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