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A számonkérés 

módja:

gyakorlati jegy

Előtanulmányi feltételek:

A megengedett hiányzások mértéke: 

A félévvégi aláírás követelménye:

A számonkérés ütemezése: 

12*45 perc

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további 

módok:

75% jelenlét, 2 zárthelyi dolgozat megírása

Zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszak hatodik vagy hetedik hetében és a szorgalmi időszak végén; szóbeli beszámoló a vizsgaidőszakban. 

Szódolgozatok, félévközi szóbeli feleletek, beadandó házi feladatok

Hány féléves a tantárgy?

A tantárgy tantervi helye:

Vizsgajeggyel: a félévközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes 

figyelembevételével.(50%-50%)
A számonkérés formája:

Tantárgy-leírás: az elméleti és a gyakorlati órák témáinak szövegszerű felsorolása

Angol: véradás, érfestés, műtét előtti és utáni gondozás, fertőző betegségek, függőség, stressz; Present Perfect; feltételes mód, valamint szakszövegek feldolgozásához szükséges nyelvtan gyakorlása

Német: az egészségtudományi kar; AIDS; mellrák; herpesz; családtervezés; korai szűrővizsgálatok; gyerekkori fertőző betegségek, védőoltások, allergia; diagrammleírás

Az adott nyelvi készség fejlesztését segítő módszerek és feladatok: Szerepjáték, szituációs gyakorlat, írott és hallott szöveg feldolgozását, az 

önálló beszédprodukcióra felkészítést, szókincs építést segítő gyakorlatok. 

A tanóra típusa:

Óraszáma:

Az egymásra épülő nyelvi modulok feladata, hogy az egyetemre különböző szintű nyelvtudással érkező hallgatók tudásszintjüknek megfelelő csoportokban és óraszámban elsajátíthassák azt az 

általános és szaknyelvi szókincset, valamint azokat a nyelvi készségeket, amelyekre részben a középfokú szaknyelvi vizsga letételéhez, részben, és sokkal fontosabban tanulmányaik és későbbi 

munkájuk során az idegennyelvű szakirodalom feldolgozásához és a külföldi szakemberekkel való kommunikációhoz szükségük van. 

A tantárgyi szakmai tartalom elsajátításnak célja:

Az oktatás nyelve(i) a magyaron kívül:

Idegen nyelvi alapozás B

4

3

TVSz 21. § szerint

Neptun rendszerben rögzítettek szerint

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó 

további módok, jellemzők:

Meghirdetés gyakorisága: 

Órarendi besorolása?

kiemelten gyakorlatorientált (70-80%)

A tantárgy besorolása: 

Tantárgy neve: 

Angol elnevezése: 

Idegen nyelvi alapozás C

Basics of Foreign Language 

kritérium tárgy

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:
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Szerző Oldalszám ISBN Köt./ajánl.

Hartman Lászlóné, Hetesy Bálint, 

Hetesy Szilvia
1-69 kötelező

Bakó Alexandra Vivien,Horváth 

Ágnes, Marshall Barbara, Varga 

Edit

125-173 978 963 7152 98 6 kötelező

Liz and John Soars 54-77

978-0-19-477020-0 ajánlott

abp_köz_046

A tantárgy oktatásáért felelős intézmény: 

kreditértéke:

időtartama: óra

jellege:

tantervi helye:

nyelvtanár

Bakó Alexandra nyelvtanár

Sényi Anita nyelvtanár

egyetemi docens, igazgató Ph.D

Név Beosztás Tudományos fokozat
Gyakorlóhely intézményi felelőse: 

A szakmai gyakorlat szervezettsége, „külső” gyakorlatvezetők biztosítása, ellenőrzése 

Tartalmi leírása, szakmai követelményei, szabályok

A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói teljesítmény értékelési módszerei

A szakmai gyakorlóhely(ek), melyekkel a képző intézmény megállapodást kötött

A szakmai gyakorlat (intézményen kívüli) 

Tick Vera

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

Hetesy Báint nyelvtanár

Tantárgy felelőse: Dr Fogarasi Katalin

Marthy Annamária nyelvtanár

Marshall Barbara nyelvtanár Ph.D

Hetesy Szilvia nyelvtanár

Horváth Ágnes nyelvtanár

Takács Tímea nyelvtanár

Nagyné Górász Judit nyelvtanár

Név Beosztás Tudományos fokozat

a) tudása

b) képességei

c) attitűdök

d) autonómiája és felelőssége

SE-ETK, Budapest, 2019

New Headway Intermediate Students’ Book, 

Fourth Edition, Units 7-9 OUP, 2016 

In Health 1 Angol egészségügyi szaknyelv

Szaknyelvi Intézet

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemek amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

KiadásCím

Stufenweise medizinisch neu, Modul 3, Német 

egészségügyi jegyzet
kézirat

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal
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