Szakirányú továbbképzés neve: angol-magyar természettudományi szakfordító
Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés
(félév)

Képzési
idő
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési terület

Nappali

Önköltséges

90000 Ft

4

5 < 12

14 óra/hét

Debrecen

természettudomány
képzési terület

Részvétel feltétele: Természettudomány képzési területen szerzett BSc vagy főiskolai vagy egyetemi oklevél, és legalább
középfokú angol C típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi eredménnyel igazolt
nyelvtudás ismerete.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: angol-magyar természettudományi szakfordító
Kapcsolattartó/szakfelelős: Szakfelelős: Dr. Semseiné Szekeres Edit nyelvtanár, Kapcsolattartó: Lovasné Hangácsi Margit
nyelvtanár, Sári Margit ügyintéző, cím: 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 13. (földszint - Titkárság), tel/fax: (52) 512-924/22784,
(52) 512-924/73244, (52) 518-675, email: sarimargit@freemail.hu, honlap:http://www.ttknyelvoktatas.hu/.
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 28.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata.
Képzés kezdete: 2017. szeptember 11.
Egyéb információk: Az angol-magyar természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a
természettudományi alapképzéssel már rendelkező szakemberek számára olyan magas szintű ismereteket és kompetenciákat
nyújtson angol nyelven, melyeket akár szakmájuk művelése során, akár önálló szakfordítói tevékenység keretében is
alkalmazhatnak. A képzés során megszerzett készségek alkalmassá teszik a képzési követelményeket sikeresen teljesítő
szakembereket, hogy szakmájuk angol nyelvű szakirodalmát az eredetivel azonos színvonalon, tartalmilag és stilisztikailag
helyesen legyenek képesek fordítani célnyelvről magyar nyelvre és magyarról célnyelvre. Emellett a képzés biztosítja, hogy
végzett szakembereink képesek legyenek felsőfokú színvonalon idegen nyelven írásbeli és szóbeli szakmai jellegű szövegek
létrehozására és idegen nyelven felső fokon szakmai és általános nyelvi társalgást folytatni.

Szakirányú továbbképzés neve: német-magyar természettudományi szakfordító
Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés
(félév)

Képzési
idő
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési terület

Nappali

Önköltséges

90000 Ft

4

5 < 12

14 óra/hét

Debrecen

természettudomány
képzési terület

Részvétel feltétele: BSc vagy főiskolai oklevél természettudomány képzési területen, valamint a célnyelv államilag elismert,
legalább C típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt ismerete.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: német-magyar természettudományi szakfordító
Kapcsolattartó/szakfelelős: Szakfelelős: Dr. Semseiné Szekeres Edit nyelvtanár, Kapcsolattartó: Lovasné Hangácsi Margit
nyelvtanár, Sári Margit ügyintéző, cím: 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 13. (földszint - Titkárság), tel/fax: (52) 512-924/22784,
(52) 512-924/73244, (52) 518-675, email: sarimargit@freemail.hu, honlap:http://www.ttknyelvoktatas.hu/.
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 28.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata.
Képzés kezdete: 2016. szeptember 11.
Egyéb információk: A német-magyar természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a
természettudományi alapképzéssel már rendelkező szakemberek számára olyan magas szintű ismereteket és kompetenciákat
nyújtson német nyelven, melyeket akár szakmájuk művelése során, akár önálló szakfordítói tevékenység keretében is
alkalmazhatnak. A képzés során megszerzett készségek alkalmassá teszik a képzési követelményeket sikeresen teljesítő
szakembereket, hogy szakmájuk német nyelvű szakirodalmát az eredetivel azonos színvonalon, tartalmilag és stilisztikailag
helyesen legyenek képesek fordítani célnyelvről magyar nyelvre és magyarról célnyelvre. Emellett a képzés biztosítja, hogy
végzett szakembereink képesek legyenek felsőfokú színvonalon idegen nyelven írásbeli és szóbeli szakmai jellegű szövegek
létrehozására és idegen nyelven felső fokon szakmai és általános nyelvi társalgást folytatni.

Szakirányú továbbképzés neve: angol-magyar műszaki szakfordító

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés
(félév)

Képzési
idő
(félév)

Irányszám

Képzés
gyakorisága

Képzés
helye

Képzési terület

Nappali

Önköltséges

90000 Ft

4

5 < 12

14 óra/hét

Debrecen

műszaki
képzési terület

Részvétel feltétele: Műszaki képzési területen szerzett BSc vagy főiskolai vagy egyetemi oklevél, és legalább középfokú angol
C típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi eredménnyel igazolt nyelvtudás ismerete.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: angol-magyar műszaki szakfordító
Kapcsolattartó/szakfelelős: Szakfelelős: Dr. Semseiné Szekeres Edit nyelvtanár, Kapcsolattartó: Lovasné Hangácsi Margit
nyelvtanár, Sári Margit ügyintéző, cím: 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 13. (földszint - Titkárság), tel/fax: (52) 512-924/22784,
(52) 512-924/73244, (52) 518-675, email: sarimargit@freemail.hu, honlap:http://www.ttknyelvoktatas.hu/.
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 25.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata..
Képzés kezdete: 2017. szeptember 11.
Egyéb információk: Az angol-magyar műszaki szakfordító szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a műszaki alapképzéssel
már rendelkező szakemberek számára olyan magas szintű ismereteket és kompetenciákat nyújtson angol nyelven, melyeket
akár szakmájuk művelése során, akár önálló szakfordítói tevékenység keretében is alkalmazhatnak. A képzés során megszerzett
készségek alkalmassá teszik a képzési követelményeket sikeresen teljesítő szakembereket, hogy szakmájuk angol nyelvű
szakirodalmát az eredetivel azonos színvonalon, tartalmilag és stilisztikailag helyesen legyenek képesek fordítani célnyelvről
magyar nyelvre és magyarról célnyelvre. Emellett a képzés biztosítja, hogy végzett szakembereink képesek legyenek felsőfokú
színvonalon idegen nyelven írásbeli és szóbeli szakmai jellegű szövegek létrehozására és idegen nyelven felső fokon szakmai és
általános nyelvi társalgást folytatni.

