
ÖNÉLETRAJZ

Név: Kovács Krisztina Születési év: 1972

Beosztás: nyelvtanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1996-2001 Debreceni Egyetem -Germanisztika
Német nyelvtanár

2006-2009 Nyíregyházi Főiskola -Anglisztika BA
Fordító-tolmács specializáció

2012-2013 Eszterházy Károly Főiskola- Angoltanár Mesterszak

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

1997-2001 TIT fordító és tolmácsiroda
2001-2011 Dobos C. Jószef Vend. Szki

Angol-német nyelvtanár
2011- Se-Etk Szaknyelvi és Kommunikációs csoport

Angol-német nyelvtanár
Egészségtudományi szakfordító és tolmács
Koordinátor

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Idegen nyelvi alapozás
(angol) 1-4.

A már elegendő általános szókinccsel és alap nyelvtani ismerettel rendelkező hallgatóknak a tantárgy
megtanítja az egészségügyben jellemzően használatos szavakat, kifejezéseket és nyelvi fordulatokat.
Megerősíti az egészségügyi szaknyelv használatához szükséges nyelvtani tudást az adott modul
szintjének megfelelően. A szakszövegek feldolgozásával fejlődik a hallgatók szövegértése és
beszédértése. A tananyag szerkezete lehetővé teszi az egészségügyi nyelvre jellemző nyelvi funkciók
elsajátítását.

Idegen szaknyelv (angol)
1-2

A már elsajátított általános illetve egészségügyi szókinccsel és nyelvtani ismerettel rendelkező
hallgatókat a tantárgy felkészíti az egészségügyi szaknyelv használatára:
-szakirodalom (könyvek, folyóiratok) olvasása
-írásbeli kommunikáció (hivatalos levelek, pályázatok, stb.)
-szóbeli kommunikáció betegekkel és kollégákkal a szakmára jellemző helyzetekben.
Megerősíti azt a nyelvtani tudást, amelyre jellemzően szükség van az egészségügyi szaknyelv
használatában. Segítséget nyújt a PROFEX Egészségügyi Szaknyelvi vizsgára való felkészülésben.

Idegen nyelvi alapozás
(német) 1-4.

A már elegendő általános szókinccsel és alap nyelvtani ismerettel rendelkező hallgatóknak a tantárgy
megtanítja az egészségügyben jellemzően használatos szavakat, kifejezéseket és nyelvi fordulatokat.
Megerősíti az egészségügyi szaknyelv használatához szükséges nyelvtani tudást az adott modul
szintjének megfelelően. A szakszövegek feldolgozásával fejlődik a hallgatók szövegértése és
beszédértése. A tananyag szerkezete lehetővé teszi az egészségügyi nyelvre jellemző nyelvi funkciók
elsajátítását.

Idegen szaknyelv
(német) 1-2

A már elsajátított általános illetve egészségügyi szókinccsel és nyelvtani ismerettel rendelkező
hallgatókat a tantárgy felkészíti az egészségügyi szaknyelv használatára:
-szakirodalom (könyvek, folyóiratok) olvasása
-írásbeli kommunikáció (hivatalos levelek, pályázatok, stb.)
-szóbeli kommunikáció betegekkel és kollégákkal a szakmára jellemző helyzetekben.
Megerősíti azt a nyelvtani tudást, amelyre jellemzően szükség van az egészségügyi szaknyelv
használatában. Segítséget nyújt a PROFEX Egészségügyi Szaknyelvi vizsgára való felkészülésben.

Bevezetés a fordításba A tantárgy feladata, hogy elősegítse a fordítástechnikai eljárások gyakorlati alkalmazását. A hallgatók
megismerik a különböző típusú egészségügyi szakszövegeket, azok szókincsét és nyelvtanát, és
egyszerűbb szakszövegek fordításával bővítik gyakorlati ismereteiket, amelyeket a későbbi munkájuk
során tudnak kamatoztatni.

Bevezetés a
tolmácsolásba (angol)

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az alapvető tolmácsolási technikákat, tisztában legyenek
az egyes technikák felhasználási területeivel és módjaival, a tolmács feladatával és az egészségügyi
szituációkban való helyes viselkedés módjával.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
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-

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:

-

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-04-16
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