
EGYSÉGES KÖVETELMÉNYRENDSZER  

    

 

Angol/német/francia/ olasz/ spanyol/orosz Szaknyelv I. 

  

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szaknyelvi Intézet  

Tantárgy neve: Angol/ német/ francia/ olasz/ spanyol/ orosz Szaknyelv I.  

                 kódja:  AOSNYE591_1M  /  AOSNYE592_1M  /  AOSNYE593_1M  / 

 AOSNYE595_1M  / AOSNYE594_1M / AOSNYE596_1M  

                 típusa: szabadon választható                  

kreditértéke: 2, heti 1x90 perc  

Tantárgy előadójának neve: Dr. Fogarasi Katalin  

A tárgy tematikája:  

A Szaknyelv I. tantárgy bevezetést nyújt az általános, minden szakterületen előforduló orvosi szituációk 

szakszókincsébe, mint pl. az anamnézis felvétele, jelen panaszok kikérdezése, általános betegvizsgálat, 

alapvető dokumentáció, beutalás és betegtájékoztatás. A hallgatók kommunikációs szituációk 

gyakorlásán keresztül sajátítják el e szaknyelvi készségeket. A tantárgy autentikus szaknyelvi 

beszédaktusokra, szakszövegekre és szaknyelvi dokumentációra épül. Célja, hogy minimálisan B1 

szintről indulva juttassa el a hallgatókat a szaknyelvi kommunikációs szintre, megalapozza és elmélyítse 

a hallgatók szaknyelvi ismereteit.  

1. Ismerkedés, egyetemi tanulmányok, tantárgyak, szakterületek  

Készség: alapadatokkal kapcsolatos információkérés, eligazodás az orvosi szakterületeken  

2. Testtájak, testrészek és kapcsolódó tünetek   

Készség: jelen panaszok kikérdezése  

3. Anamnézisfelvétel, betegségek és műtéti beavatkozások  

Készség: anamnézisfelvétel, adatok dokumentálása  

4. Örökletes betegségek, hajlamok, halálokok  

Készség: családi és szociális anamnézisfelvétel, adatok dokumentálása  

5. Fizikális vizsgálat. A fájdalom jellege  

Készség: utasítások és kérdések megfogalmazása a vizsgálat során  

6. Diagnózis felállítása, beutalás további vizsgálatokra  

Készség: a diagnózis közlése, valószínűség közlése a kórismével kapcsolatban, beutaló írása  

7. Számonkérés. Gyógyszertípusok és terápiás családok, javallatok és ellenjavallatok Készség: 

betegtájékoztató értelmezése; gyógyszeralkalmazásssal kapcsolatos utasítások  

8. Sürgősségi ellátás, elsősegélynyújtás  

Készség: betegkikérdezés ABCDE csekklista és referálás SBAR szerint  

9. Laborvizsgálatok (vérvétel, glükóztolerancia teszt, vizeletvizsgálat, stb.).   

Készség: beutaló írása, leletek értelmezése; vizsgálatra való felkészítés, betegtájékoztatás  

10. Műszeres vizsgálatok  

Készség: beutaló írása, leletek értelmezése; vizsgálati módszerek leírása, vizsgálatra való felkészítés, 

betegtájékoztatás  



 

 

11. Sebészeti beavatkozások, műtétek  

Készség: beavatkozások, műtétek leírása, műtétre való felkészítés, betegtájékoztatás  

12.  Kontrollvizsgálat, a beteg hazabocsátása  

Készség: zárójelentés megírása, tanácsadás  

13. Számonkérés. Prezentációk, referátumok  

14. Félévzárás. A félévi munka értékelése 

  

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:  

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval egyeztetett 

feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, 

mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7).  

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:   

A megengedettnél több hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy kórházi 

kezelésről.  

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk 

és javításuk lehetősége: zárthelyi dolgozatok (7. és 13. hét) és szóbeli számonkérés     

Téma: az elvégzett tananyag  

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban  

A félév végi aláírás követelményei:   

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval egyeztetett 

feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, 

mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7); aktív részvétel az órákon; mindkét zárthelyi 

dolgozat legalább elégséges teljesítése  

Az osztályzat kialakításának módja:  

A zárthelyi dolgozatok (a javító dolgozatokkal együtt) és az órai munka alapján kapják a hallgatók a félév 

végi osztályzatot. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot meg kell ismételni – az ilyen hallgatóknak az elégtelen 

jegye is beleszámít a félév végi osztályzatba. A zárthelyi dolgozatok értékelése:  

0–50% = elégtelen (1)  

51–60% = elégséges (2)  

61–75% = közepes (3)  

76–89% = jó (4)  

90–100% = jeles (5)  

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy  

A vizsgajelentkezés módja: –  
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A vizsgajelentkezés módosításának rendje: –  

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: –  

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája:  

A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett, autentikus orvosi dokumentációt tartalmazó tananyag. 

Tankönyvek szaknyelvekként a megadott lista szerint.  

  

  



 

 

Angol/német / francia/ olasz/ spanyol/ orosz Szaknyelv II. 

  

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szaknyelvi Intézet  

          Tantárgy neve: Angol/ német/ francia/ olasz/ spanyol/ orosz Szaknyelv II.  

           kódja: AOSNYE591_2M / AOSNYE592_2M / AOSNYE593_2M / AOSNYE595_2M / 

AOSNYE594_2M / AOSNYE596_2M  

típusa: szabadon választható                   

kreditértéke: 2, heti 1x90 perc  

Tantárgy előadójának neve: Dr. Fogarasi Katalin  

A tárgy tematikája:  

A Szaknyelv II. tantárgy felkészíti a hallgatókat a háziorvosi ellátás során és a belgyógyászatban 

leggyakrabban előforduló állapotok és megbetegedések ellátásával kapcsolatos szaknyelvi szituációkra. 

A tantárgy autentikus szaknyelvi beszédaktusokra, szakszövegekre és szaknyelvi dokumentációra épül. 

Célja, hogy minimálisan B1 szintről indulva juttassa el a hallgatókat a szaknyelvi kommunikációs szintre, 

megalapozza és elmélyítse a hallgatók szaknyelvi ismereteit.  

1.     Ismerkedés, egyetemi tanulmányok, tantárgyak, szakterületek  

Készség: alapadatokkal kapcsolatos információkérés, eligazodás az orvosi szakterületeken 

2.     Láz, akut és fertőző betegségek  

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás, referálás  

3. A fájdalom és jellege  

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás, referálás  

4. Fejfájás és egyéb neurológiai betegségek  

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás, referálás  

5. A szív-érrendszeri betegségek, tüneteik és kezelésük. A magasvérnyomás-betegség   

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás, referálás 

6.     A szív-érrendszeri betegségek érsebészeti kezelése  

Készség: beavatkozásra való felkészítés, életmódbeli tanácsadás  

7. Számonkérés. Prezentációk, referátumok  

8. Légzőszervi betegségek, tüneteik és kezelésük  

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás, referálás  

9. Az emésztőrendszer betegségei, tüneteik és kezelésük  

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás, referálás  

10. Metabolikus betegségek, tüneteik és kezelésük. Cukorbetegség  

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás, referálás  

11. A vese és a húgyutak betegségei, tüneteik és kezelésük  

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás, referálás 

12.  A fertőző betegségek, tüneteik és kezelésük  

Készségek: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás, referálás 

13.  Számonkérés. Prezentációk és referátumok.  

14.       Félévzárás. A félévi munka értékelése 
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A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:  

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval egyeztetett 

feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, 

mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7).  

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:   

A megengedettnél több hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy kórházi 

kezelésről.  

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk 

és javításuk lehetősége: zárthelyi dolgozatok (7. és 13. hét) és szóbeli számonkérés     Téma: az elvégzett 

tananyag  

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban  

A félév végi aláírás követelményei:   

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval egyeztetett 

feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, 

mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7); aktív részvétel az órákon; mindkét zárthelyi 

dolgozat legalább elégséges teljesítése  

Az osztályzat kialakításának módja:  

A zárthelyi dolgozatok (a javító dolgozatokkal együtt) és az órai munka alapján kapják a hallgatók a félév 

végi osztályzatot. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot meg kell ismételni – az ilyen hallgatóknak az elégtelen 

jegye is beleszámít a félév végi osztályzatba. A zárthelyi dolgozatok értékelése: 0–50% = elégtelen (1)  

51–60% = elégséges (2)  

61–75% = közepes (3)  

76–89% = jó (4)  

90–100% = jeles (5)  

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy  

A vizsgajelentkezés módja: –  

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: –  

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: –  



 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája:  

A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett, autentikus orvosi dokumentációt tartalmazó tananyag. 

Tankönyvek szaknyelvekként a megadott lista szerint.  
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Angol / német /francia/ olasz/ spanyol/ orosz Szaknyelv III. 

  

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szaknyelvi Intézet  

Tantárgy neve: Angol/ német/ francia/ olasz/ spanyol/ orosz Szaknyelv III.  

                 kódja: AOSNYE591_3M / AOSNYE592_3M / AOSNYE593_3M / AOSNYE595_3M / 

AOSNYE594_3M / AOSNYE596_3M  

                 típusa: szabadon választható 

                 kreditértéke: 2, heti 1x90 perc  

Tantárgy előadójának neve: Dr. Fogarasi Katalin  

A tárgy tematikája:  

A Szaknyelv III. tantárgy egyes specifikus orvosi szakterületeken előforduló szakmai szituációkba 

vezeti be a hallgatókat, valamint betekintést nyújt az egyes invazív eljárásokkal kapcsolatos 

betegtájékoztatás és dokumentáció szakszókincsébe. A tantárgy autentikus szaknyelvi beszédaktusokra, 

szakszövegekre és szaknyelvi dokumentációra épül. Célja, hogy minimálisan B1 szintről indulva juttassa 

el a hallgatókat a szaknyelvi kommunikációs szintre, megalapozza és elmélyítse a hallgatók szaknyelvi 

ismereteit.  

1. Ismerkedés, egyetemi tanulmányok, tantárgyak, szakterületek  

Készség: általános adatfelvétel, eligazodás az orvosi szakterületeken  

2. A szem részei, leggyakoribb betegségei (rövidlátás, távollátás, hályogok, stb.), tüneteik és 

kezelésük. A magas vérnyomás és a cukorbetegség okozta szembetegségek  

Készség: szemészeti anamnézisfelvétel, betegkikérdezés, tanácsadás  

3. Fül-orr-gégészeti betegségek, tüneteik és kezelésük  

Készség: fül-orr-gégészeti anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás  

4. Bőrgyógyászati betegségek, tünetek és kezelésük. Allergiavizsgálat  

Készség: bőrgyógyászati anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás  

5. Fertőző betegségek. Szexuális úton és vérrel terjedő betegségek Készség: Infektológiai 

anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás  

6. Endokrin betegségek  

Készég: endokrinológiai anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás  

7. Számonkérés. Prezentációk és referátumok  

8. Pszichiátriai betegségek, tüneteik és kezelésük  

Készség: pszichiátriai anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás  

9. Onkológiai betegségek, tüneteik és kezelésük  

Készség: onkológia anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás  

10. Onkológiai betegségek sebészeti kezelése. Szövettani vizsgálat  

Készség: felkészítés a műtétre, utógondozás, eredményközlés  

11. Hasi sebészet, Sebészeti beavatkozások, eszközök  

Készség: felkészítés a műtétre, tanácsadás  



 

 

12. Ortopédia betegségek, kezelésük és ortopédiai sebészet   

Készség: anamnézisfelvétel, felkészítés a műtétre, betegtájékoztatás, tanácsadás  

13. Számonkérés. Prezentációk és referátumok  

14. Félévzárás, a félév értékelése  
 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:  

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval 

egyeztetett feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a 

gyakorlati órák több, mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7).  

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:   

A megengedettnél több hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy 

kórházi kezelésről.  

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és 

időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: zárthelyi dolgozatok (7. és 13. hét) és szóbeli 

számonkérés     Téma: az elvégzett tananyag  

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban  

A félév végi aláírás követelményei:   

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval 

egyeztetett feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a 

gyakorlati órák több, mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7); aktív részvétel 

az órákon; mindkét zárthelyi dolgozat legalább elégséges teljesítése  

Az osztályzat kialakításának módja:  

A zárthelyi dolgozatok (a javító dolgozatokkal együtt) és az órai munka alapján kapják a 

hallgatók a félév végi osztályzatot. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot meg kell ismételni – az 

ilyen hallgatóknak az elégtelen jegye is beleszámít a félév végi osztályzatba. A zárthelyi 

dolgozatok értékelése: 0–50% = elégtelen (1)  

51–60% = elégséges (2)  

61–75% = közepes (3)  

76–89% = jó (4)  

90–100% = jeles (5)  

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy  

A vizsgajelentkezés módja: –  

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: –  
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A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: –  

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és 

szakirodalom listája:  

A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett, autentikus orvosi dokumentációt tartalmazó 

tananyag. Tankönyvek szaknyelvekként a megadott lista szerint.  

 

  



 

 

Angol / német /francia/ olasz/ spanyol/ orosz Szaknyelv IV. 

  

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs 

Igazgatóság  

Tantárgy neve: Angol/ német/ francia/ olasz/ spanyol/ orosz Szaknyelv IV.  

                 kódja: AOSNYE591_4M / AOSNYE592_4M / AOSNYE593_4M / 

AOSNYE595_4M / AOSNYE594_4M / AOSNYE596_4M  

                 típusa: szabadon választható 

                 kreditértéke: 2, heti 1x90 perc  

Tantárgy előadójának neve: Dr. Fogarasi Katalin  

A tárgy tematikája:  

A Szaknyelv IV. tantárgy a nőgyógyászat, az andrológia-urológia és a gyermekgyógyászat 

specifikus szakmai szituációin keresztül támogatja a hallgatókat a betegellátáshoz, 

betegtájékoztatáshoz és dokumentációhoz szükséges szaknyelvi készségek elsajátításában e 

szakterületeken. A tantárgy autentikus szaknyelvi beszédaktusokra, szakszövegekre és 

szaknyelvi dokumentációra épül. Célja, hogy minimálisan B1 szintről indulva juttassa el a 

hallgatókat a szaknyelvi kommunikációs szintre, megalapozza és elmélyítse a hallgatók 

szaknyelvi ismereteit.  

1. Ismerkedés, egyetemi tanulmányok, tantárgyak, szakterületek. A gyermek fejlődésének 

szakaszai, életkori sajátosságai  

Készség: általános adatfelvétel, eligazodás az orvosi szakterületeken  

2. A csecsemőkor. Az anya-gyermek kapcsolat. Csecsemőgondozás Készség: az orvos 

szülőkkel való kommunikációja, tanácsadás  

3. A leggyakoribb gyermekbetegségek, tüneteik, kezelésük  

Készség: gyermekgyógyászati anamnézisfelvétel  

4. Örökletes betegségek. Szűrővizsgálatok  

Készség: családi és szociális anamnézis felvétele a gyermekgyógyászatban  

5. A beteg gyermek vizsgálata  

Készség: utasítások és kérdések megfogalmazása  

6. Fertőző betegségek és megelőzésük. Oltási naptár. Betegoktatás.  

Készség: betegtájékoztatás és tanácsadás  

7. Számonkérés. A női nemi szervek működése. A menstruációs ciklus.  

8. A női nemi szervek leggyakoribb betegségei, tüneteik és kezelésük. Szűrővizsgálatok és 

megelőzés  

Készség: nőgyógyászati anamnézisfelvétele, differenciál-diagnosztikailag releváns 

betegkikérdezés  

9. Megtermékenyülés, mesterséges megtermékenyítés, fogamzásgátlás  

Készség: tájékoztatás és tanácsadás  

10. A terhesség és a szülés. Terhesgondozás  
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Készség: tájékoztatás és tanácsadás  

11. A változó kor, leggyakoribb betegségei, tüneteik és kezelésük  

Készség: tájékoztatás, tanácsadás  

12. A férfi nemi szervek működése, leggyakoribb betegségei, tünetei és kezelésük  
Készség: andrológiai anamnézisfelvétel, differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés  

13. 13.      Számonkérés. Prezentációk és referátumok  

14. Félévzárás, a félév értékelése 
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:  

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval 

egyeztetett feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a 

gyakorlati órák több, mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7).  

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:   

A megengedettnél több hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy 

kórházi kezelésről.  

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, 

pótlásuk és javításuk lehetősége: zárthelyi dolgozatok (7. és 13. hét) és szóbeli számonkérés     

Téma: az elvégzett tananyag  

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban  

A félév végi aláírás követelményei:   

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval 

egyeztetett feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a 

gyakorlati órák több, mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7); aktív részvétel 

az órákon; mindkét zárthelyi dolgozat legalább elégséges teljesítése  

Az osztályzat kialakításának módja:  

A zárthelyi dolgozatok (a javító dolgozatokkal együtt) és az órai munka alapján kapják a 

hallgatók a félév végi osztályzatot. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot meg kell ismételni – az 

ilyen hallgatóknak az elégtelen jegye is beleszámít a félév végi osztályzatba. A zárthelyi 

dolgozatok értékelése: 0–50% = elégtelen (1)  

51–60% = elégséges (2)  

61–75% = közepes (3)  

76–89% = jó (4)  

90–100% = jeles (5)  

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy  

A vizsgajelentkezés módja: –  

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: –  



 

 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: –  

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és 

szakirodalom listája:  

A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett, autentikus orvosi dokumentációt tartalmazó 

tananyag. Tankönyvek szaknyelvekként a megadott lista szerint.  

 


