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Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: Szaknyelvi Intézet, MTA 

KOKI, SE Laboratóriumi Medicina Intézet 

 

A tárgy neve: Scientific writing (Tudományos közlemény írása angol nyelven) 

Angol nyelven: Scientific writing 

Német nyelven: Wissenschaftliches Schreiben auf English 

Kreditértéke: 2 

Heti óraszám:                        előadás:                        gyakorlat:              szeminárium: 2 

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható 

Tanév: 2020/21 

Tantárgy kódja: AOSNYE633_1M 

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

Tantárgyfelelős neve: Dr. Fogarasi-Nuber Katalin 

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Szaknyelvi Intézet (1094 Bp., Ferenc tér 15.), + 36-20-670-1330 

Beosztása: igazgató 

Habilitációjának kelte és száma: 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

A Semmelweis Egyetem mint kutató- és elitegyetem hallgatóinak (elsősorban TDK hallgatóinak) bevezetése 

az angol nyelvű tudományírás szaknyelvi alapjaiba. A kurzus magas impakt faktorú nemzetközi folyóiratok 

reprezentatív közleményeinek mintáján mutatja be a tudományos közlemény egyes szerkezeti egységeire, 

valamint általánosságban a műfajokra jellemző szaknyelvet, és közvetlenül gyakoroltatja a hallgatókkal a 

magas színvonalú nemzetközi tudományírás technikáját. 

 

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

Szaknyelvi Intézet (1094 Bp., Ferenc tér 15.) 

A tárgy sikeres elvégzése milyen újabb kompetenciák megszerzését eredményezi: 

- a tudományos közlemények típusainak ismerete 

- a tudományírás módszereinek tudatosítása (kutató és klinikus általi bevezetés) 

- a közleménytípusok (műfajok) szerkezetének ismerete 

- az egyes szerkezeti egységekre jellemző nyelvi jelenségek gazdag szókincstárának, kollokációinak 

ismerete 

 

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

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

kiválasztásának módja: 

A legkisebb hallgatói létszám: 5  

A legmagasabb hallgató létszám: 20 

A kurzust a FOK és a GYTK és a Doktori Iskola hallgatói számára is nyitva áll, mindhárom kar és a Doktori 

Iskola hallgatóinak közösen (egy helyszínen és egy időpontban) tartjuk, így a fenti létszámok mind a három 

kar hallgatóinak összlétszámára vonatkoznak. Nagy érdeklődés esetén (több mint 10 fő) elképzelhető egy 

csak ÁOK hallgatóinak tartott kurzus indítása a tanári, tantermi kapacitások és az órarend 

figyelembevételével. 

A tárgy felvételének feltétele a TDK elnökének ajánlása. 

A kurzusra történő jelentkezés módja: a Neptun-rendszeren keresztül 

 



  

A tárgy részletes tematikája:  

 

Orvosszakmai bevezetés: 

1. hét: Bevezetés 1. Prof. Dr. Makara Gábor 

2. hét: Bevezetés 2. Prof. Dr. Vásárhelyi Barna 

Angol szaknyelvi képzés (Sirokmány Viktória): 

3. hét: A tudományos közlemények típusai 

Készségek: összefoglaló közlemények, esettanulmányok és klinikai vizsgálatok szaknyelvi 

jellemzőinek megismerése és elsajátítása 

4. hét: Eredeti közlemények, az IMRaD szerkezet jellemzői 

Készségek: cikkek jellemzőinek megismerése és elsajátítása 

5. hét: Absztrakt és a bevezetés 

Készségek:  az absztrakt jellemzőinek megismerése és elsajátítása 

A közlemények bevezetésében használt kifejezések megismerése és elsajátítása 

6. hét: Szakirodalmi áttekintés 

Készségek: A szakirodalmi áttekintésben használt kifejezések megismerése és elsajátítása 

7. hét: A kutatás célkitűzése 

Készségek: a kutatás céljának és területének megfogalmazása 

8. hét: 1. dolgozat 

9. hét: Anyag és módszerek 

Készségek: Az Anyag és módszerek pontban használt kifejezések megismerése és elsajátítása 

10. hét: Eredmények 

Készségek: Statisztikai és egyéb elemzések eredményeinek ismertetésében használt kifejezések 

megismerése és elsajátítása 

11. hét: Megvitatás – a köntörfalazás (hedging) módszere 

Készségek: a köntörfalazás és a hipotézisre való reflektálás során alkalmazott kifejezések 

megismerése és elsajátítása 

12. hét: Összefoglalás és hivatkozások 

Készségek: a hedging módszereinek gyakorlása 

13. hét: Mitől lesz jó a cím? 

Készségek: jó, figyelemfelkeltő cím alkotása 

14. hét: 2. dolgozat, értékelés, jegybeírás 

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 3 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval egyeztetett feladattal 

pótolhatja mulasztását (legfeljebb egy alkalommal); az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, mint 25%-áról 

hiányzik, nem kaphat aláírást. 

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

kezelésről. 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:  

2 zárthelyi dolgozat (Zárthelyi dolgozatok (8., 14. hét) 

Téma: az elvégzett tananyag 

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban 

A félév aláírásának követelményei:  

Legfeljebb 3 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval egyeztetett feladattal 

pótolhatja mulasztását (legfeljebb egy alkalommal); az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, mint 25%-áról 

hiányzik, nem kaphat aláírást; aktív részvétel az órákon; mindkét zárthelyi dolgozat és legalább elégséges 

teljesítése. 

 

A vizsga típusa: félévközi jegy 

 

Vizsgakövetelmények: - 

 

 

 



  

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: 

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 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 tananyag, magas impakt faktorú nemzetközi 

folyóiratok reprezentatív tudományos közleményei. 

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 2020. 05. 15. 

 

 

 

OKB véleménye:  

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

Dékán aláírása: 

 

 
 


