Szakfordító.

ANGOL és NÉMET nyelvekből

A felvétel alapjául szolgáló diplomához kapcsolódó szakfordító szakirányú továbbképzés
(agrár, műszaki, gazd.társ.tud., bármely alapdiplomás számára )
(nappali, 3 félév, Gödöllő)

Jelentkezési határidő: 2016. május 20.

Taájékoztató előadás: 2016. május 19. 16 óra. 315. terem
A KÉPZÉS CÉLJA:

A SZIE-GTK képzésén szerezhető oklevél szakfordítói végzettséget ad.

A képzés célja, hogy felkészítse a hallgatókat a szakképzettségükkel összhangban lévő szakfordítói és érintőlegesen tolmácsolási feladatok eredményes elvégzésére, továbbá általános és
szaknyelvi kommunikációra, a tárgyalóképes nyelvtudás elsajátítására. A képzés során a hallgatók az idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre történő fordítást, a tolmácsolást, a prezentációt, továbbá a terminológiakezelést és a számítógéppel támogatott fordítást is
gyakorolják. A program fejleszti a hallgatók anyanyelvi és interkulturális kompetenciáit is. A
képzés során a hallgatók felsőfokú (C1) szakmai nyelvtudást szereznek.
A képzés profilja: az oktatás programja (szaknyelv, szakfordítás) a hallgató alapszakjához
igazodik.
INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSRŐL:

Képzés helye: SZIE-GTK, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Képzés nyelve: angol, német
Képzési idő: 3 félév

Munkarend: nappali

Képzés kezdete: 2016. szeptember

Képzés gyakorisága: minden csütörtökön, egész nap
Finanszírozási forma: önköltséges

Önköltség: 130 000 Ft/félév nem-SZIE-seknek, SZIE-seknek 100 000 Ft/félév
Minimális indulólétszám: 15 fő
Maximális létszám: 30 fő
Részvétel feltétele:

 bármely képzési területen szerzett egyetemi vagy főiskolai oklevél,
 C típusú középfokú komplex nyelvvizsga, de felsőfok közeli nyelvtudás kívánatos
 sikeres felvételi vizsga

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
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A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése
után, az alapképzettségnek megfelelő szakfordító oklevelet kapnak.
Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

…( a felvétel alapjául szolgáló diplomának megfelelő szakképzettség megnevezése )
szakirányú szakfordító …(idegen nyelv megnevezése) nyelvből és magyar nyelvből, (mely
egyenértékű a felsőfokú állami „C” típusú nyelvvizsgával is (137/2008. Kormányrendelet
alapján)
JELENTKEZÉS:

Jelentkezési határidő: 2016. május 20.

A jelentkezés formája: visszaküldött jelentkezési lap

Információ (jelentkezési lap igénylése): angol: veresne.valentinyi.klara@gtk.szie.hu
Információ (jelentkezési lap igénylése): német: boda.helga@gtk.szie.hu
Honlap: http://tti.gtk.szie.hu/oktatas/szakforditokepzes
Csatolandó dokumentumok:



az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
nyelvvizsga bizonyítvány másolata

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
Kommunikációtudományi Tanszék
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Tel.: +36 28 522 093
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