
ÖNÉLETRAJZ

Név: Varga Edit Adrien Születési év: 1964

Beosztás: nyelvtanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1989 Angol nyelv és irodalom, spanyol nyelv és irodalom szakos tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK

Tudományos fokozat(ok):

- -

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

- -

Szakmai-tudományos életpálya:

1989- SE ETK és jogelőd intézményei - nyelvtanár
2001- ITK vizsgáztatója
2002- PROFEX egészségügyi szaknyelvi vizsgarendszer akkreditált vizsgahelyének angol fővizsgáztatója

Oktatott tantárgyak:

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

Az adott modul nyelvi szintjének megfelelő általános szókinccsel és alap nyelvtani ismerettel rendelkező
hallgatóknak a tantárgy megtanítja az egészségügyben jellemzően használatos szavakat, kifejezéseket
és nyelvi fordulatokat. A tananyag magában foglalja az egyetem és a magyar egészségügyi rendszer
bemutatását, az emberi test szerveinek, szervrendszereinek valamint a leggyakrabban előforduló
betegségeknek a leírását. Mind a tankönyv mindpedig a multimédiás tananyag fontos része a nyelvtani
ismeretek elmélyítésére és begyakorlására szolgáló gyakorlatsor, amely különös hangsúlyt fektet az
egészségügyi szaknyelvben jellemzően használatos nyelvtani jelenségekre.

Idegen szaknyelv (angol)
1-2

A kurzus (Írásbeli Kommunikáció) célja, hogy lehetőséget adjon a középfokú nyelvtudással rendelkező
hallgatóknak az egészségügyben használatos írásbeli kommunikációs készségek elsajátítására és
elmélyítésére, valamint szaknyelvi szókincsük fejlesztésére az alábbi területeken:
-önéletrajz (amerikai / angol)
-szakmai jelentkezés / álláspályázatok
-hivatalos levelezés / hagyományos és elektronikus levél
-esetleírás, kórtörténet és ápolási terv készítése
A kurzus felkészíti a hallgatókat az írásbeli kommunikációban használatos alapvető nyelvi eszközök
alkalmazására adekvát stílusban. Az órán központi szerepet kapnak az alábbi területek:
-Az adott műfajra (levél, beutaló, önéletrajz, álláspályázat, szakmai jelentkezés, esetleírás, kórtörténet
és ápolási terv, jegyzőkönyv, emlékeztető) jellemző szókincs, stílus, formai sajátosságok.
-Az írott nyelv építőelemei: kifejezésalkotás, mondatalkotás, szövegalkotás.
-Pontos, egyértelmű, tömör és hatékony információ közvetítés a „célközönség” számára.
-Gördülékeny fogalmazás
-Központozás
-Terjedelem

Beszédkészség
fejlesztése angol nyelven

Az órák más és más téma köré szerveződnek beszédkészség fejlesztő feladatokkal, amelyek a már
korábban megszerzett tudást aktivizálják és csökkentik a gátlásokat.
A hallgatók maguk is hozhatnak olyan szakmai témákat, cikkeket, amelyek érdekelik őket, és amelyekről
bővebben szeretnének beszélgetni.
A tananyag fontos része az önálló témakifejtés, érvelés, vitázás, technikájának elsajátítása

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:

-

                               cv-LWMGKH-1396012186oymizjfe 2014-03-28             1 / 2



Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-03-28
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