
A tantárgy neve: Számítógépes irodalomkutatás és szakfordítás 
Tanszék neve: OLKD Tanszék 
Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Góth László egyetemi tanár 
Ajánlott félév 7. 
Tantárgyi kód EF45099, _L 
Nappali tagozat félévi óraszáma 60 
Levelező tagozat félévi óraszáma 20 
Kredit 4 
Vizsgakövetelmény gyakorlati jegy 
Tantárgy felvételének kritériumai: Általános klinikai laboratóriumi ismertek, Diagnosztikai  
       módszerek( Klinikia kémiai II, Hisztokémiai,Mikrobiológiai, Hematológiai-  
       hemosztazeológiai, Immunkémiai, Toxikológiai) Szakmai angol II. 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak 
A tantárgy meghirdetési gyakorisága évente 
Az oktatás nyelve magyar 
A tantárgy órarendi beosztása: a szakmai gyakorlat idején és helyén   
A tantárgy státusza: kötelezően választandó 
Oktatók névsora: Prof. Dr. Góth László egyetemi tanár: klinikai kémia 
                               Prof. Dr. Gomba Szabolcs egyetemi tanár, hisztokémia 
                                       Dr. Szabó Béla főiskolai tanár, mikrobiológia 
A tantárgy általános és speciális céljai  
A hallgató a szakirodalomból keressen a diplomadolgozatához felhasználható szakirodalmat: 
közleményeket és könyveket. 
Témavezetővel előkészíteni a következő félévben kezdödő gyakorlati, kísérletes munkát. 
Négy (4) angol nyelvű közleményből fordítsa magyarra az összefoglalást (Summary, 
Abstract). 
Oktatás típusa gyakorlat 
Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése 
Informatika és könyvtárismeret,  Angol szaknyelv előadások illetve ezek jegyzete. 
Góth L.: Általános klinikai laboratóriumi ismeretek. Főiskolai jegyzet 
Góth L. : Klinikai kémiai diagnosztikai módszerek I és II. Főiskolai jegyzet 
Orvosi mikrobiológia, szerk.: Gergely Lajos 
Klinikai és járványügyi bakteriológia, főszerk.: Czirók Éva 
Dr. Gomba Szabolcs: Hisztokémia. Főiskolai jegyzet 
A tantárgy részletes leírása  
A hallgató a félév során az előzetesen kiválasztott diplomadolgozat témájához releváns 
szakirodalmakat keres. Ezen munkájához felhasználja a számítógépes könyvtári 
adatbázisokat. Megtanulja a számítógépes adatbázisok használatát a saját érdeklődési 
körében.  
A kiválasztott közleményeket/könyvrészleteket és a fordításokat felhasználja 
diplomadolgozatában.  
3 alaklommal konzultál a témavezetővel vagy egyetemi konzulenssel és ezek időpontjait a B 
témalapon tünteti fel. . 
Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása (ld. 79/2006. 
(IV. 5) Korm. rend.) 
Évközi tanulmányi követelmények értékelésük módszere: 
A félév folyamán: 3 konzultáció a témavezetővel vagy az egyetemi  konzulenssel  
Az aláírás megszerzésének feltételei: 
A szorgalmi időszak (15. oktatási hét) végéig beadja(OLKDT Tanulmányi osztály) 

1. a magyar nyelvű közlemények jegyzékét 



2. az angol nyelvű közlemények jegyzékét, absztraktjait és ezek magyar nyelvű 
fordításait (min. 4 db. 

3. B témalapot 
A gyakorlati jegy megállapításának szempontjai:  
A közlemények értékelése alapján, 1-5 fokozatú gyakorlati jegy, 4 db angol nyelvű 
közlemény összefoglalója magyar fordításának ellenőrzése: szakmai, magyar nyelvi, 
stilisztikai és formai szempontok alapján. 
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