
Név: Marthy Annamária Szül. Év: 1980. 
Iskolai végzettség/tanulmányok:  
angol-magyar szakos tanár 
magyar mint idegen nyelv tanár 
 
2009 - PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola 
 
2005-2009 – PTE- BTK magyar mint idegen nyelv 
 
2000-2006 – SZTE-JGYTFK angol-magyar szak 
 
 
Doktori/kandidátusi értekezés témája: 
Szakmai-tudományos életpálya: 
 
 2007-től SE-ETK Szaknyelvi Lektorátus 
 
Oktatott tantárgyak: 
Idegen nyelv- angol 
Idegen szaknyelv- angol 
Magyar mint idegen nyelv 
Magyar szaknyelv 
 

 

Idegen nyelv (Angol) I-IV. 
Kritérium tárgy 

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 I-II (Angol)  
Kötelező tárgy 

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. 

Magyar mint idegennyelv 
 

A tantárgy az ETK-n tanuló külföldi 
hallgatókat készíti fel arra, hogy a 
mindennapi élet alapvető kommunikációs 
tevékenységeiben “funkcionálni” tudjanak. 
Alapvető nyelvtani ismereteket közvetít és 
megtanítja az általános témák szókincsét. 
Megerősíti az egészségügyi szaknyelv 
használatához szükséges nyelvtani tudást az 
adott modul szintjének megfelelően. A 
szövegek feldolgozásával fejlődik a hallgatók 
szövegértése és beszédértése.  A tananyag 
szerkezete lehetővé teszi az egészségügyi 
nyelvre jellemző nyelvi funkciók 
elsajátítását. 
 

Magyar mint idegen szaknyelv 
 

Az előző modulokban elsajátított általános 
illetve egészségügyi szókinccsel és nyelvtani 
ismerettel rendelkező hallgatókat a tantárgy 
felkészíti az egészségügyi szaknyelv 
használatára: 
 -egészségügyi szakcikkek megértése 
-írásbeli kommunikáció 
-szóbeli kommunikáció betegekkel és 
kollégákkal 
 

Gyakorlatvezetés  
Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:  
 

Marthy Annamária- Végh Ágnes: 
Egészségére!  - magyar orvosi szaknyelvi 
jegyzet I. 2009. 
Egészségére! – Magyar orvosi szaknyelvi 
jegyzet II. 2009. 
 

A szakmai érdeklődés szempontjából 
legfontosabb 5 publikáció/tudományos 
eredmény: 

 

Közéleti tevékenység 
pályázatok 

MANYE-tag 

Részvétel doktori képzésben PTE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola 
Részvétel TDK munkában  
 
 


