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Vizsgált 

készség  

GYTK   

Olvasásértés  2 szöveg (betegtájékoztató, gyógyszeralkalmazás és hatásmechanizmus stb. leírása)  

2x 275-300 szó  

1. lyukas szöveg kiegészítése  

2. szinonimák vagy definíció alapján szavak megkeresése a szövegben  

3. táblázat kiegészítése információkkal idegen nyelven  

4. igaz-hamis állítások  

5. rövid idegen nyelvű válaszok a szöveg alapján  

60 perc, 30 pont  

Íráskészség  

magyar nyelvű pontokba szedett gyógyszer-hatásmechanizmus idegen nyelvű összefoglalása vagy 

betegtájékoztató írása a gyógyszerelés menetéről  

30 perc, 20 pont  



Beszédértés  

lassú beszédtempójú narratív szöveg (betegség vagy gyógyszer bemutatása) alapján 2 meghallgatás 

után feladatlap kitöltése 1) igaz-hamis állítás  

2) feleletválasztós teszt  

3) lyukas szöveg kiegészítése  

15 perc, 10 pont  

Beszédkészség  1. spontán beszélgetés a vizsgáztatóval, szakmai bemutatkozás  

 

  2. magyar nyelvű irányítási szempontok alapján egy adott beteg gyógyszerelésének leírása, max. 1 

p felkészülési idő után (előre megadott útmutatások és gyógyszertípusok alapján)  

3. magyar nyelvű irányítási szempontok alapján szimulált beszélgetés szakember-kliens 

szituációban, max. 1 p felkészülési idő után (szakmai párbeszéd előre megadott témakörökben)  

4. magyar nyelvű irányítási szempontok alapján szimulált beszélgetés szakember-szakember 

szituációban, max. 1 p felkészülési idő után (szakmai párbeszéd előre megadott témakörökben)  

  

 

15 perc, 40 pont  

 

Vizsgálandó készségek és nyelvi ismeretek  

 

Olvasásértés  képes szakterületén megérteni a tényszerű információkat tartalmazó szövegeket 

képes megérteni a lényeges információt  

képes hosszabb szövegekből kiemelni a keresett információt  

 

Beszédértés  képes szakterületén megérteni a tényszerű információkat tartalmazó szövegeket 
képes követni ismerős szaknyelvi témákról szóló világos szerkesztésű előadást 
képes megérteni a lényeges információt  

Beszédkészség  képes egy ismerős szaknyelvi témát, szakmai cselekvéssort egyszerű összefüggő 

mondatokkal folyamatosan leírni képes ismerős szakmai szituációkban folyó 

párbeszédben részt venni képes véleményét vagy tervét röviden megindokolni vagy 

megmagyarázni  

Íráskészség  

 

képes egyszerű összefüggő szöveget alkotni ismerős szaknyelvi témában 

képes megírni rövid beszámolót, beutaló levelet tényszerű információkkal  

 

 



A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:  

Foglalkozáshoz nem kötött  

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: Foglalkozáshoz nem kötött  

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

és javításuk lehetősége: Foglalkozáshoz nem kötött  

A félév végi aláírás követelményei: Foglalkozáshoz nem kötött  

Az osztályzat kialakításának módja: kiválóan megfelelt/ megfelelt/ nem felelt meg   

A vizsga teljesítésének menete:   

- A vizsga írásbeli és szóbeli része külön-külön is letehető, de a sikeres záróvizsgához mindkét 

vizsgarészt teljesíteni kell.   

- Az írásbeli vizsgához nyomtatott szótár használható.   

- A vizsga nem váltja ki a kritériumkövetelményként előírt angol vagy német szaknyelvi alapvizsgát  

és a másik nyelvi kritériumkövetelményként előírt államilag elismert C típusú nyelvvizsgát.  

   

Sikeres írásbeli záróvizsga:  

  Minimumkövetelmény  Maximálisan elérhető  

Olvasásértés  12 pont (40%)  30 pont  

Íráskészség    8 pont (40%)  20 pont  

Írásbeli vizsga összpontszám  30 pont (60%)  50 pont  

  

Sikeres szóbeli záróvizsga:  

  Minimumkövetelmény  Maximálisan elérhető  

Beszédértés  4 pont (40%)  10 pont  

Beszédkészség  16 pont (40%)  40 pont  

Szóbeli vizsga összpontszám  30 pont (60%)  50 pont  

 

A vizsga típusa: szóbeli és írásbeli  

A vizsgajelentkezés módja: a Neptun rendszeren keresztül  

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A Neptun szabályai szerint (az aktuális egyetemi és kari 

előírások szerint).  



A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ 

rendelkezése iránymutató.  

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:  

A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett tananyag és hangfelvételek (kurzusanyag és E-learning).  

  


