
  

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: 

 

A tárgy neve:  Magyar orvosi szaknyelv I. 

Angol nyelven: Medical Hungarian I.  

Német nyelven: Medizinische Fachsprache Ungarisch I.                       

Kreditértéke:     2 kredit               

Heti óraszám:                        előadás:                        gyakorlat:    2x90 perc          szeminárium: 

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható 

Tanév: 2021-2022 

Tantárgy kódja: 

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően) 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Fogarasi-Nuber Katalin 

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE, Szaknyelvi Intézet (1094 Bp., Ferenc tér 15.), + 36-20-

670-1330 

Beosztása: igazgató, egyetemi docens 

Habilitációjának kelte és száma: 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

Ez a 4 féléves orvosi szaknyelvi kurzus első féléve. A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók 

képesek legyenek anamnézist felvenni, a korábbi betegségekről és a jelen panaszokról 

tájékozódni, megfelelő stratégiákkal rendelkezzenek a beteg megértéséhez a klinikai 

gyakorlatok során. 

A hallgatók megismerik a betegvizsgálat során használt utasításokat, képesek önállóan 

beteget vizsgálni, képesek releváns utasításokat adni. (a mellkasi szervek, vérkeringés, has, 

mozgásszervek, idegrendszer vizsgálata – a kórlap alapján) 

A hallgatók megismerik az orvosi dokumentáció formáit (lázlap, kórlap…) 

A hallgatók megismerik a - klinikák által javasolt listán szereplő - betegségek tüneteit 

magyarul, releváns kérdéseket tudnak feltenni a betegeknek a betegségükről. 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 

1094 Budapest, Ferenc tér 15. 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

A hallgatók képesek lesznek önállóan kommunikálni a betegekkel, megfelelő stratégiákkal fognak 

rendelkezni a betegek válaszainak megértéséhez, képesek releváns kérdéseket feltenni. 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 

Az első félév felvételének természetesen nincs előfeltétele. A további félévek anyaga egymásra épül, 

csak lineárisan teljesíthetőek. 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  

kiválasztásának módja: 

A legkisebb hallgatói létszám: 5 fő 

A legmagasabb hallgató létszám: 20 fő 

Az előfeltételeket teljesítők közül bárki felveheti a kurzust. 

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptunon keresztül 



  

A tárgy részletes tematikája:  

 

hetek tananyag 

1 Bemutatkozás magyarul 

2 Mit kér? Milyen nyelven beszél? Honnan jön? (Igeragozás I.) 

3 Mit csinál Budapesten? (Igeragozás II.) 

4 Hol lakik? Hány? Hányas? Hányadik? (ikes igék, számok) 

5 Szituációs gyakorlatok I. 

6 Szituációs gyakorlatok II. 

7 Szóbeli számonkérés 

8 Az emberi test, testrészek 

9 Gyógyszertárban 

10 Mi a panasza? 

11 Fájdalom (helye, ideje…) 

12 A klinikán: a beteg adatai 

13 Az anamnézis-felvétel alapjai magyarul 

14 Szóbeli számonkérés 

 
 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak 

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: --- 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: --- 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Legfeljebb 7 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 29§ 2a). A megengedettnél több hiányzás esetén 

orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy kórházi kezelésről. 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:  

Két szóbeli felelet (beszámoló) a 7. és 14. héten. 

Téma: az elvégzett tananyag 

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban az oktatóval egyeztetve 

 

A félév aláírásának követelményei:  

Legfeljebb 7 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 29§ 2a); aktív részvétel az órákon; mindkét 

szóbeli beszámolón részvétel. 

 

A vizsga típusa: gyakorlati jegy 

Vizsgakövetelmények: --- 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: 

A szóbeli feleletek (a javító feleletekkel együtt) átlaga alapján kapják a hallgatók a félév végi 

osztályzatot, amit az órai munka értékelése módosíthat. 

A két szóbeli felelet értékelése: 

0–49% = elégtelen (1) 

50–59% = elégséges (2) 

60–74% = közepes (3) 

75–89% = jó (4) 

90–100% = jeles (5) 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: --- 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: --- 



  

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):  
A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett, autentikus orvosi dokumentációt tartalmazó 

tananyagok, hangfelvételek. 

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 2021. 05. 15. 

 

 

 

Oktatási Bizottság véleménye:  

 

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

Dékán aláírása: 

 

 
 

 

 



  

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

 

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: 

 

A tárgy neve:  Magyar orvosi szaknyelv II. 

Angol nyelven: Medical Hungarian II.  

Német nyelven:  Medizinische Fachsprache Ungarisch II.                      

Kreditértéke:     2 kredit               

Heti óraszám:                        előadás:                        gyakorlat:    2x90 perc          szeminárium: 

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható 

Tanév: 2021-2022 

Tantárgy kódja: 

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően) 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Fogarasi-Nuber Katalin 

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE, Szaknyelvi Intézet (1094 Bp., Ferenc tér 15.), + 36-20-

670-1330 

Beosztása: igazgató, egyetemi docens 

Habilitációjának kelte és száma: 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

Ez a 4 féléves orvosi szaknyelvi kurzus második féléve. A tantárgy oktatásának célja, hogy a 

hallgatók képesek legyenek anamnézist felvenni, a korábbi betegségekről és a jelen 

panaszokról tájékozódni, megfelelő stratégiákkal rendelkezzenek a beteg megértéséhez a 

klinikai gyakorlatok során. 

A hallgatók megismerik a betegvizsgálat során használt utasításokat, képesek önállóan 

beteget vizsgálni, képesek releváns utasításokat adni. (a mellkasi szervek, vérkeringés, has, 

mozgásszervek, idegrendszer vizsgálata – a kórlap alapján) 

A hallgatók megismerik az orvosi dokumentáció formáit (lázlap, kórlap…) 

A hallgatók megismerik a - klinikák által javasolt listán szereplő - betegségek tüneteit 

magyarul, releváns kérdéseket tudnak feltenni a betegeknek a betegségükről. 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 

1094 Budapest, Ferenc tér 15. 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

A hallgatók képesek lesznek önállóan kommunikálni a betegekkel, megfelelő stratégiákkal fognak 

rendelkezni a betegek válaszainak megértéséhez, képesek releváns kérdéseket feltenni. 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 

Az első félév felvételének természetesen nincs előfeltétele. A további félévek anyaga egymásra épül, 

csak lineárisan teljesíthetőek. 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  

kiválasztásának módja: 

A legkisebb hallgatói létszám: 5 fő 

A legmagasabb hallgató létszám: 20 fő 

Az előfeltételeket teljesítők közül bárki felveheti a kurzust. 

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptunon keresztül 



  

A tárgy részletes tematikája:  

 

hetek tananyag: A beteg kikérdezéséhez kapcsolódó magyar nyelvi 

kompetenciák az alábbi témákban 

1 A klinikán: a beteg adatai 

2 Családi anamnézis; életmód, szokások 

3 Előző betegségek, műtétek 

4 Gyógyszerek, allergia, transzfúzió 

5 Fájdalom, láz 

6 Jelen panaszok I. (szív, tüdő) 

7 Jelen panaszok II. (gyomor-bél) 

8 Ismétlés, szóbeli számonkérés 

9 Jelen panaszok III. (széklet, vizelet) 

10 Jelen panaszok IV. (lábdagadás) 

11 Jelen panaszok V. (szédülés, fejfájás) 

12 Jelen panaszok VI. (idegrendszeri tünetek) 

13 Ismétlés, szituációs játékok 

14 Szóbeli számonkérés 
 

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak 

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: --- 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: --- 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Legfeljebb 7 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 29§ 2a). A megengedettnél több hiányzás esetén 

orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy kórházi kezelésről. 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:  

Két szóbeli felelet (beszámoló) a 7. és 14. héten. 

Téma: az elvégzett tananyag 

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban az oktatóval egyeztetve 

 

A félév aláírásának követelményei:  

Legfeljebb 7 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 29§ 2a); aktív részvétel az órákon; mindkét 

szóbeli beszámolón részvétel. 

 

A vizsga típusa: gyakorlati jegy 

Vizsgakövetelmények: --- 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: 

A szóbeli feleletek (a javító feleletekkel együtt) átlaga alapján kapják a hallgatók a félév végi 

osztályzatot, amit az órai munka értékelése módosíthat. 

A két szóbeli felelet értékelése: 

0–49% = elégtelen (1) 

50–59% = elégséges (2) 

60–74% = közepes (3) 

75–89% = jó (4) 

90–100% = jeles (5) 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: --- 



  

A vizsga megismétlésének lehetőségei: --- 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):  
A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett, autentikus orvosi dokumentációt tartalmazó 

tananyagok, hangfelvételek. 

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 2021. 05. 15. 

 

 

 

Oktatási Bizottság véleménye:  

 

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

Dékán aláírása: 

 

 
 

 

 



  

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

 

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: 

 

A tárgy neve:  Magyar orvosi szaknyelv III. 

Angol nyelven: Medical Hungarian III. 

Német nyelven: Medizinische Fachsprache Ungarisch III.                       

Kreditértéke:     2 kredit               

Heti óraszám:                        előadás:                        gyakorlat:    2x90 perc          szeminárium: 

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható 

Tanév: 2021-2022 

Tantárgy kódja: 

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően) 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Fogarasi-Nuber Katalin 

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE, Szaknyelvi Intézet (1094 Bp., Ferenc tér 15.), + 36-20-

670-1330 

Beosztása: igazgató, egyetemi docens 

Habilitációjának kelte és száma: 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

Ez a 4 féléves orvosi szaknyelvi kurzus harmadik féléve. A tantárgy oktatásának célja, hogy a 

hallgatók képesek legyenek anamnézist felvenni, a korábbi betegségekről és a jelen 

panaszokról tájékozódni, megfelelő stratégiákkal rendelkezzenek a beteg megértéséhez a 

klinikai gyakorlatok során. 

A hallgatók megismerik a betegvizsgálat során használt utasításokat, képesek önállóan 

beteget vizsgálni, képesek releváns utasításokat adni. (a mellkasi szervek, vérkeringés, has, 

mozgásszervek, idegrendszer vizsgálata – a kórlap alapján) 

A hallgatók megismerik az orvosi dokumentáció formáit (lázlap, kórlap…) 

A hallgatók megismerik a - klinikák által javasolt listán szereplő - betegségek tüneteit 

magyarul, releváns kérdéseket tudnak feltenni a betegeknek a betegségükről. 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 

1094 Budapest, Ferenc tér 15. 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

A hallgatók képesek lesznek önállóan kommunikálni a betegekkel, megfelelő stratégiákkal fognak 

rendelkezni a betegek válaszainak megértéséhez, képesek releváns kérdéseket feltenni. 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 

Az első félév felvételének természetesen nincs előfeltétele. A további félévek anyaga egymásra épül, 

csak lineárisan teljesíthetőek. 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  

kiválasztásának módja: 

A legkisebb hallgatói létszám: 5 fő 

A legmagasabb hallgató létszám: 20 fő 

Az előfeltételeket teljesítők közül bárki felveheti a kurzust. 

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptunon keresztül 



  

A tárgy részletes tematikája:  

 

hetek tananyag: A betegvizsgálat során elhangzó utasítások magyar nyelven 

az alábbi témákban 

1 Ismétlés: Jelen panaszok 

 

2 Megtekintés, tapintás, kopogtatás, hallgatózás 

3 A testhőmérséklet vizsgálata  

Testsúly-, testmagasság-, mérése 

4 A tüdő fizikális vizsgálata  

5 A szív fizikális vizsgálata 

6 A vérnyomás és a pulzus fizikális vizsgálata 

Vércukormérés a betegágynál 

7 Szóbeli számonkérés 

8 A hasi szervek fizikális vizsgálata 

Sérvek vizsgálata 

9 Az „akut has” fizikális vizsgálata 

10 A mozgásszervek vizsgálata 

11 A vérképző rendszer vizsgálatának fizikális módszerei 

12 Nyirokcsomók vizsgálata 

13 Ismétlés 

14 Szóbeli számonkérés 

 
 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak 

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: --- 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: --- 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Legfeljebb 7 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 29§ 2a). A megengedettnél több hiányzás esetén 

orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy kórházi kezelésről. 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:  

Két szóbeli felelet (beszámoló) a 7. és 14. héten. 

Téma: az elvégzett tananyag 

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban az oktatóval egyeztetve 

 

A félév aláírásának követelményei:  

Legfeljebb 7 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 29§ 2a); aktív részvétel az órákon; mindkét 

szóbeli beszámolón részvétel. 

 

A vizsga típusa: gyakorlati jegy 



  

Vizsgakövetelmények: --- 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: 

A szóbeli feleletek (a javító feleletekkel együtt) átlaga alapján kapják a hallgatók a félév végi 

osztályzatot, amit az órai munka értékelése módosíthat. 

A két szóbeli felelet értékelése: 

0–49% = elégtelen (1) 

50–59% = elégséges (2) 

60–74% = közepes (3) 

75–89% = jó (4) 

90–100% = jeles (5) 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: A negyedik félévben a Neptunon keresztül. 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: A TVSZ iránymutatása szerint. 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):  
A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett, autentikus orvosi dokumentációt tartalmazó 

tananyagok, hangfelvételek. 

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 2021. 05. 15. 

 

 

 

Oktatási Bizottság véleménye:  

 

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

Dékán aláírása: 

 

 
 

 

 



  

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

 

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: 

 

A tárgy neve:  Magyar orvosi szaknyelv IV. 

Angol nyelven: Medical Hungarian IV.  

Német nyelven: Medizinische Fachsprache IV.                       

Kreditértéke:     2 kredit               

Heti óraszám:                        előadás:                        gyakorlat:    2x90 perc          szeminárium: 

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható 

Tanév: 2021-2022 

Tantárgy kódja: 

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően) 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Fogarasi-Nuber Katalin 

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE, Szaknyelvi Intézet (1094 Bp., Ferenc tér 15.), + 36-20-

670-1330 

Beosztása: igazgató, egyetemi docens 

Habilitációjának kelte és száma: 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

Ez a 4 féléves orvosi szaknyelvi kurzus negyedik féléve. A tantárgy oktatásának célja, hogy a 

hallgatók képesek legyenek anamnézist felvenni, a korábbi betegségekről és a jelen 

panaszokról tájékozódni, megfelelő stratégiákkal rendelkezzenek a beteg megértéséhez a 

klinikai gyakorlatok során. 

A hallgatók megismerik a betegvizsgálat során használt utasításokat, képesek önállóan 

beteget vizsgálni, képesek releváns utasításokat adni. (a mellkasi szervek, vérkeringés, has, 

mozgásszervek, idegrendszer vizsgálata – a kórlap alapján) 

A hallgatók megismerik az orvosi dokumentáció formáit (lázlap, kórlap…) 

A hallgatók megismerik a - klinikák által javasolt listán szereplő - betegségek tüneteit 

magyarul, releváns kérdéseket tudnak feltenni a betegeknek a betegségükről. 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 

1094 Budapest, Ferenc tér 15. 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

A hallgatók képesek lesznek önállóan kommunikálni a betegekkel, megfelelő stratégiákkal fognak 

rendelkezni a betegek válaszainak megértéséhez, képesek releváns kérdéseket feltenni. 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 

Az első félév felvételének természetesen nincs előfeltétele. A további félévek anyaga egymásra épül, 

csak lineárisan teljesíthetőek. 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  

kiválasztásának módja: 

A legkisebb hallgatói létszám: 5 fő 

A legmagasabb hallgató létszám: 20 fő 

Az előfeltételeket teljesítők közül bárki felveheti a kurzust. 

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptunon keresztül 



  

A tárgy részletes tematikája:  

 

hetek tananyag: Az alábbi betegségekhez kapcsolódó magyar nyelvi kompetenciák  

1 Ismétlés: a betegvizsgálat során elhangzó magyar nyelvű utasítások 

2 Gastroenterológia I.  

Reflux 

Fekélybetegség 

Vastagbél-daganat 

3 Gastroenterológia II.  

Ileus 

Cholelithiasis 

4 Májbetegségek (Cirrhosis) 

5 Fertőző betegségek  

Hólyaghurut 

Vesemedence-gyulladás 

6 Endokrin- és anyagcsere-betegségek  

Cukorbetegség 

Osteoporosis  

Hyperthyreosis 

7 Szóbeli számonkérés 

8 Kardiológia I.  

Pitvarfibrilláció 

Szívelégtelenség 

9 Kardiológia II.  

Acut coronaria betegség 

Hypertonia 

10 Hematológia  

Vérszegénység 

Lymphoma 

11 Immunológia 

12 Pulmonológia I.  

Pneumonia 

Tüdőembólia 

13 Pulmonológia II.  

Asthma, COPD,  

Tüdőtumor 

14 Próbaszigorlat (szóbeli) 

 



  

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak 

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: --- 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: --- 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Legfeljebb 7 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 29§ 2a). A megengedettnél több hiányzás esetén 

orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy kórházi kezelésről. 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:  

Szóbeli felelet a 7. héten. 

Téma: az elvégzett tananyag 

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban az oktatóval egyeztetve 

 

A félév aláírásának követelményei:  

Legfeljebb 7 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 29§ 2a); aktív részvétel az órákon; részvétel a 

szóbeli beszámolón. 

 

A vizsga típusa: szóbeli készségvizsga (szigorlat, szigorlati jeggyel zárul) 

Vizsgakövetelmények: szóbeli készségvizsga teljesítése 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: 

A szóbeli készségvizsgán szerzett osztályzat (a javító feleletekkel együtt) a szigorlati jegy. 

A szóbeli készségvizsga értékelése: 

0–49% = elégtelen (1) 

50–59% = elégséges (2) 

60–74% = közepes (3) 

75–89% = jó (4) 

90–100% = jeles (5) 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: A Neptunon keresztül. 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: A TVSZ iránymutatása szerint. 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):  
A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett, autentikus orvosi dokumentációt tartalmazó 

tananyagok, hangfelvételek. 

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 2021. 05. 15. 

 

 

 

Oktatási Bizottság véleménye:  

 

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

Dékán aláírása: 

 



  

 


