
Orvosi latin levelező

Kreditérték: 2

ea. szem. gyak. konz.

8

A számonkérés 

módja:

gyakorlati jegy

Előtanulmányi feltételek:

A megengedett hiányzások mértéke: 

A félévvégi aláírás követelménye:

A számonkérés ütemezése: 

2x45 perc. A megengedett mértékű hiányzást pótolni nem kötelező, de a hallgató más csoportnál pótolhat az oktatóval történt 

egyeztetés alapján.

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további 

módok:

Két félévközi kisdolgozat megírása, dolgozatonként minimum elégséges eredménnyel. 

Vizsgaidőszakban

Szódolgozatok

Hány féléves a tantárgy?

A tantárgy tantervi helye:

Vizsgajegy

A számonkérés formája:

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

Kiejtés, helyesírás, főnevek, melléknevek, praepositiók, jelzős,-és birtokos kifejezések elsajátítása különös tekintettel az anatómiai 

szókincsre.

Nyelvi feladatok, nyelvi elemzés, szótanulási technikák, fordítás

A tanóra típusa:

Óraszáma:

A tantárgy célja, hogy a Kar hallgatói az iskola profiljának megfelelően sajátítsák el az adott szakma gyakorlásához szükséges orvosi 

latin nyelv alapjait. Az orvosi latin adhatja azt a háttértudást, mellyel a szaktárgyi nómenklatúra elemeinek jelentés-értelmezésen és 

etimológián alapuló magabiztos elsajátítása válik lehetővé. A tárgy oktatásának további célja, hogy a hallgató megismerje az anatómiai 

és élettani szókincs alapjait és a mindennapi egészségügyi gyakorlatban előforduló, alapvető nyelvtani jelenségeket, ezáltal felkészítve 

őket a szaknyelv megértésére és alkalmazására.

A tantárgyi szakmai tartalom elsajátításnak célja:

angolAz oktatás nyelve(i) a magyaron kívül:

1

1

TVSz 21. § szerint

Neptun rendszerben rögzítettek szerint

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó 

további módok, jellemzők:

Meghirdetés gyakorisága: 

Órarendi besorolása?

gyakorlatorientált (60-70%)

A tantárgy besorolása: 

Tantárgy neve: 

Angol elnevezése: 

Orvosi latin

Medical Latin

kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:
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Orvosi latin levelező

Szerző Oldalszám ISBN Köt./ajánl.

Bakó Alexandra-Somodi Brigitta 70
ISBN: 978 615 5855 

00 9
kötelező

Brencsán János 544 ISBN:963-05-3188-7 ajánlott

Dr Donáth Tibor 394
ISBN:978963242959

5
ajánlott

apb_köz_035

apb_köz_061

A tantárgy oktatásáért felelős intézmény: 

kreditértéke:

időtartama: óra

jellege:

tantervi helye:

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) 

Név Beosztás Tudományos fokozat
Gyakorlóhely intézményi felelőse: 

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

Név Beosztás Tudományos fokozat

Bakó Alexandra Nyelvtanár

Nyelvtanár

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

Szőllősi Lili Nyelvtanár

Tantárgy felelőse: Somodi Brigitta

a) tudása

b) képességei

c) attitűdök

d) autonómiája és felelőssége

Akadémiai Kiadó,

Budapest, 1983

Anatómiai nevek
Medicina Könyvkiadó,

Budapest, 2005

Új orvosi szótár: orvosi

kifejezések magyarázata

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

KiadásCím

Orvosi latin és egészségügyi terminológia

a részidős hallgatók számára
Budapest, SE-ETK 2017

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

Szaknyelvi Intézet
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