
ÖNÉLETRAJZ

Név: Somodi Brigitta Születési év: 1972

Beosztás: nyelvtanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1999 Egyetemi szintű latin nyelv és irodalom szakos tanár/KLTE, Debrecen
2011 Gyógymasszőr szakképesítés/Nomina 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt., Budapest

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

1999- SE-ETK, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtudományi Tanszék, Szaknyelvi és
Kommunikációs Csoport – nyelvtanár 

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Egészségügyi
terminológia

A tantárgy feladata, hogy segítse a hallgatókat a medicina sajátos szakmai nyelvének megismerésében
és
elsajátításában. Ennek a szaknyelvnek fontos elemét képezi az egészségügyi terminológia, melynek
szakkifejezéseivel a hallgató szinte valamennyi szaktárgy, de különösen az anatómia és fiziológia
tanulmányozásakor találkozik. A tantárgy 
segítséget nyújt abban is, hogy a hallgatók felismerjék a latin és az idegen -elsősorban angol-
szaknyelvek közötti kapcsolatot és az összefüggések felismerése segítsen az angol egészségügyi
szaknyelv elsajátításában.

Orvosi diagnózisok és
vények értelmezése

A hallgatók megtanulják azokat a szakmai kifejezéseket, melyeket elsősorban a szemészet, fülorr-
gégészet, belgyógyászat, nőgyógyászat, urológia, kardiológia, reumatológia, pszichológia stb.
szakterületén alkalmaznak.
Igyekszünk hangsúlyt fektetni a latin és görög rövidítésekre és azok szakszerű feloldására. 
Különösen figyelünk a helyes, magyaros fordítások megalkotására, mely nagy segítséget jelent a
szaknyelvi kommunikációban a páciens és az egészségügyi szakdolgozók között.
Feladatunk továbbá a hallgatók önálló kutató munkára ösztönzése, szótárak és az internet
használatával.
Az egy féléves választható tantárgy célja - az első két félév során kötelezően elvégzendő Egészségügyi
terminológia tantárgyra épülve és azt kiegészítve – hogy a hallgatók képesek legyenek magabiztosan
értelmezni az orvosi diagnózisokban és vényeken szereplő latin és görög terminusokat.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Báthory Orsolya-Somodi Brigitta Bevezetés az egészségügyi terminológiába 2013. Bp., SE-ETK

(átdolgozott, javított
kiadás)

170

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
-

Közéleti tevékenység:

-

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

-
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Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-09-14
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