Általános angol orvosi szaknyelvvel kombinálva
The Oxford English Centre
1. Kiknek szól?
Egészségügyi szakembereknek, orvosoknak és medikushallgatóknak, akik az általános angol mellett orvosi
szaknyelvet is szeretnének tanulni.
2. Miről szól a tanfolyam?
A heti 30 órás tanfolyamon 20 óra általános angolt oktatnak, míg a délutáni heti 10 órában az orvosi
szakterminológián és szókincsen van a hangsúly.
A hallgatók megtanulják, hogyan kommunikáljanak a páciensekkel és más nemzetközi orvos kollégákkal,
ill. hogyan tartsanak szemináriumot, hogyan beszéljenek hatékonyan és helyesen konzultációkon.
Ezen kívül a kurzus bevezet az orvosi szaklapok rejtelmeibe, és segít abban is, hogyan írjanak a kollégák
szakmai cikkeket.
A tananyag a legfrissebb autentikus forrásokat használja fel a szakmai tankönyvek és kiegészítő anyagok
mellett.

3. Milyen előnyökkel jár a kurzus elvégzése?
•
•
•
•
•
•
•

Magabiztosság a kommunikáció terén
Precízebb és folyékonyabb kommunikáció
Sikeresebb kommunikáció a páciensekkel
Szakmai szókincs bővítése és nyelvhelyesség tökéletesítése
Magabiztos fellépés előadásokon, konferenciákon
Szakmai lapok könnyebb megértése
Sikeresebb munkavégzés nemzetközi környezetben

4. Általános tudnivalók a kurzusról:
•
•
•
•
•
•
•

Minden hétfőn indul egész évben kivéve július és augusztus, amikor nincsenek tanfolyamok
2 hetes kurzusok
Min. korhatár: 20 év
45 perces órák
30 óra/hét
A délutáni orvosi csoportban max. 6 fő
Min. nyelvi szint: középszint (intermediate / B1)

Órarend 1 hétre (minta):

1. óra
Nyelvtan
90 perc

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Orientáció és
szintfelmérők
módbeli segédigék

Kérdésfeltevés

Present perfect,
past participles és a
kiejtés gyakorlása

Present perfect és
past simple

A heti anyag
ismétlése.

Engedély kérése
hivatalos és nem
hivatalos stílusban

Dialógusírás, módbeli
segédigék ismétlése

Bocsánatkérés és
reagálás
bocsánatra. Az
angol családi élet.

Szókincs gyakorlat.
Újság és TV
reklámok.

Szituációs
gyakorlat:
állásinterjú

A páciens
kikérdezésekórtörténet

DVD-s gyakorlat: A
kórházi osztályok,
kórházi dolgozók.

Szünet
2. óra
Készségek
90 oerc
Ebéd
3. óra
Orvosi
angol 90
perc

Beszélgetés a
Diagnózis felállítása. pácienssel. Bíztatás
és tanácsadás.

egy vizsgálat
végrehajtása,
szituációs játék

