
ÖNÉLETRAJZ

Név: Hetesy Szilvia Születési év: 1978

Beosztás: nyelvtanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2001. július 15. német nyelv és irodalom szakos tanár/Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
1999. június 14. német szakos nyelvtanár/Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
2001. június 18. orosz szakos bölcsész/Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara

Tudományos fokozat(ok):

2001. július német nyelv és irodalom szakos tanár

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2005- Fordítások:
Nyelvtan három lépésben ANGOL (PONS sorozat)
ANGOL Nyelvtanfolyam CD-ROM (PONS sorozat)
ANGOL Nyelvtan könnyedén CD-ROM (PONS sorozat)
ANGOL Szókincs könnyedén CD-ROM (PONS sorozat)
Tematikus szótár ANGOL (PONS sorozat)
Angol haladó nyelvkönyv (Klett Kiadó)
Orosz nyelvtan röviden és tömören (Klett Kiadó)
PONS. Német nyelvtan röviden és érthetően. (Klett Kiadó)
Nyelvtan 3 lépésben, NÉMET (Klett Kiadó)

Részvétel „A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban - Levéltári dokumentumok 1941-1947” c.
kötet fordításában (ISBN: 9789632362168)
Fordítói tevékenység az ELTE-BTK Történeti Ruszisztikai Tanszékének megbízásából (tanszéki jegyzetek
fordítása: Filippov Szergej: Az "orosz eszme" alakváltozásai, Nyina Kvlividze: Az orosz ikonfestészet, Igor
Kondakov: Klasszikus orosz kultúra (fejezetek), Dmitrij Jefremenko: Állam és társadalom
Oroszországban, Tatjana Bitkova: Oroszország külpolitikája).

Részvétel a Hetven rejtély az orvostudomány világából c. könyv fordításában angol nyelvről az
Athenaeum 2000 Kiadónál (könyv harmada). ISBN: 9789632931258
Fitneszanatómia nőknek (Athenaeum 2000 Kiadó) ISBN: 9789632930947
Francesco Baroni: A kerékpár. Mítosz és szenvedély (Athenaeum 2000 Kiadó) ISBN: 9789639797741
Mark Vella: Fitneszanatómia (Athenaeum 2000 Kiadó) ISBN: 9789639797543
Kőzetek és ásványok képes enciklopédiája (Athenaeum 2000 Kiadó) ISBN: 9789639615878
Sarah MacLean egyik regénye (Könyvmolyképző Kiadó, 2013)

2001-2013 Nyelvtanár (Alma Mater Budapest Nyelvstúdió, Interlanguage nyelviskola, Art of Progress Fejlesztési
Központ, Magiszter Nyelviskola, Ring Nyelvstúdió, Európai Üzleti Polytechnikum)

2002-2011 Óraadó nyelvtanár, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

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,
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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:
-

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
-

Közéleti tevékenység:

-

Pályázatok:

2012. július Egyhónapos metodikai továbbképzés, Moszkva, Puskin Intézet (MÖB ösztöndíj)
2009. július Egyhónapos metodikai továbbképzés, Moszkva, Puskin Intézet (MÖB ösztöndíj)
2009. április Harmadik helyezés a Russzkij Mir alapítvány által szervezett országos társadalomtudományi fordítói

pályázaton.
2008. július Berlin, DID-Deutsch Institut, Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak
2012. október „Egész életen át tartó tanulás” c. program

„E-toil” c. projekt, Projektindító szeminárium (metodikai továbbképzés, Bordeaux)

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-09-14
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