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Bevezetés előtt (nemcsak) 
a fordítói szak

Lassan egy évtizede annak, hogy a magyar nyelvpolitikában és a magyarországi nyelvoktatásban 
változások következtek be. Ez legalább egy részleges számvetés elkészítését teszi indokolttá. 
Vajon akkreditálhatók-e (és milyen minősítést kapnának) a 90-es évek végén a szóban forgó 
változások nyelvoktatási, nyelvpolitikai, alkalmazott nyelvészeti összetevői? A számvetés al
kalmat ad arra is, hogy röviden bemutassunk egy szakmailag már kidolgozott, de még akkredi
tálás előtt álló szakot, a fordítóit.

1. Nyelv/nyelvek oktatása
Kezdetben leginkább úgy tűnt fel a változás lényege, hogy a szabad nyelvválasztás megoldható 
a nyelvtanárképzés számszerű növelésével. Ennek céljából a már létező képzési formák mellett 
megjelent a hároméves képzési modell is. Remélni lehetett az angol és német mellett a francia, 
az olasz és esetleg a spanyol nagyobb arányú elterjedését is. Voltak ígéretes törekvések (Szeged, 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola) a latin - mint alapozó idegen nyelv - bevezetésére. Ma már 
tudjuk, hogy e célok csak részben valósultak meg (a pontos részleteket lásd Terestyéni, 1996). 
Tehát ismét jórészt „egynyelvű” országgá váltunk.

Még rosszabb a minősítés, ha a nyelvoktatás helyzetét a közoktatásban vizsgáljuk. A NAT 
legalizálni kívánja a nyelvi minimalizmust, amely szerint egy idegen nyelv és annak is „késő 
gyermekkori” bevezetését, oktatását helyezte kilátásba (az ti. nem valós választási helyzet, hogy 
valamely más tantárgy terhére az idegen nyelv oktatása teret nyerhet). Úgy látszik tehát, hogy 
a nyelvoktatás közoktatásbeli érdekérvényesítése gyenge, szakmai súlya nem számottevő.

Két szempontból is szóvá kell tenni az életkor kérdését. Egyfelől a magyar társadalom valós 
nyelvpolitikai céljaitól még távolabb visz, hogy a korábbi - inkább kivételnek tekinthető - 
óvodai, kisiskoláskori nyelvoktatás változatlanul kivétel. Másfelől a nem szlogenszeru európai 
integráció az idegen nyelvek ismeretét a különböző életkorúaktól követeli. Már most százak, 
ezrek tanulják a katonaság, a rendőrség, a bank, ipar stb. szférájából - elsősorban - az angolt. 
Nincs pontos ismeretünk arról, hogy a felnőttkori idegennyelv-tanulás miként zajlik, a leendő 
nyelvtanárok képzési tervében sem szerepel ilyen „tantárgy”.

2. Terminológiai problémák
Amiről beszélni akarunk, azt meg kell tudnunk nevezni, a kölcsönös értés szempontja azt 
diktálja, hogy egy-egy szó, kifejezés, elnevezés használatakor a beszélők nagyjából ugyanarra 
gondoljanak.

Az alkalmazott nyelvészet kifejezés ma - ahogy én látom - kétféle értelemben is forgalomban 
van szakmai körökben. Vannak, akik kizárólag a nyelvoktatásra és annak különböző kérdéseire
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alkalmazzák - elsősorban az angol/amerikai szakirodalom hatására. Elegendő persze a szóban 
forgó terület bármelyik angol vagy amerikai egyetemen publikált könyvét (tankönyvét) felütni, 
hogy megbizonyosodjunk: az applied linguistics témaköre ott sem szűkül le a nyelvoktatásra, 
bár kétségkívül az egyik legkutatottabb területe. Az, hogy az angol nyelvű szakirodalomban az 
alkalmazott nyelvészet majdnem azonosítódik a nyelvoktatással, könnyen magyarázható. A 
nyelvtudomány eredményeinek alkalmazása az angol nyelv szempontjából valóban főként 
oktatási (nyelvpedagógiai) problémák megoldására irányult, lévén az angol a legtömegesebben 
tanult idegen nyelv. Egy kicsit pontosabban fogalmazva, azt kell mondanunk, hogy az angol 
nyelvre irányuló alkalmazott nyelvészeti kutatások legnagyobb megrendelője és egyúttal ered
ményeinek felhasználója maga az angol nyelv oktatásának gyakorlata. Az alkalmazott nyelvé
szet más területei (filmszinkronizálás, fordítás, tolmácsolás, hibaelemzés stb.) természetszerűleg 
kisebb volumennel jelentkező problémák az angol nyelv szempontjából.

A „kis” (helyesebben: a ritkábban használt) nyelvek estében azonban az alkalmazott nyel
vészet a maga teljes spektrumával jelentkezik, de erre kötelez bennünket a magyar nyelvtudo
mány közelebbi és távolabbi múltja és annak eredményei is. A mai helyzet szempontjából az 
alkalmazott nyelvészet kereteiből nőttek ki az olyan fontos kérdések, mint a nyelvi jogok, a 
nyelvpolitika, az iskolai anyanyelvi nevelés, a fordítás stb., a magyar szakirodalomban tehát az 
alkalmazott nyelvészet nem szűkíthető le az idegen nyelv oktatásának kérdéseire.

A terminológiai problémák közé sorolhatjuk a fordítás alkalmazott nyelvészeti vonatkozású 
kérdéseit is. A magyarországi felsőoktatásban a fordító- és tolmácsképzés a 70-es években 
szervezett kereteket kapott (Budapesten, majd Szegeden): részben az alapképzésben (nappali 
alapfokú), de még inkább nyelvszakos diplomára épülő posztgraduális képzés formájában.

A felsőoktatás több más (műszaki, közgazdasági, természet-, orvostudományi stb.) területén 
is folyt fordítástanítás, szakfordítóképzés. A legtöbb intézményben ez azt jelentette, hogy az 
alapos nyelvi képzést más, a sokoldalú fordítói készséget növelő stúdiumok egészítették ki.

A szóban forgó kétféle fordítóképzés alapozza meg mai törekvéseinket.
Többféle oknak köszönhetően azonban mára a fordítóval és a fordítással szemben támasztott 

követelmények bővültek, megváltoztak. A legszembetűnőbb változás a mennyiségi és a fel
használási kör. Sokszorosára nőtt (és fog nőni) a fordítások száma. A korábbi időkben sokszor 
csak „házi” használatra születtek fordítások, napjainkban (és a közeljövőben) a „hivatalos” cél 
dominál a maga összes következményével (részletesebben lásd Szabari, 1996).

A fordítóképzés kurrikulumának tehát új tantárgyakkal kellett bővülnie, figyelembe véve a 
képzés tömegesítésének igényét úgy, hogy a korábbi színvonal ne csökkenjen.

A tantervek és a tematikák változtatásának szükségességét az is indokolja, hogy a leendő 
szakembereket nemcsak a fordítás elvégzésére kell felkészíteni, hanem komplex idegennyelvi 
kommunikációra. Hiszen már napjainkban (a közeljövőben még inkább) napi gyakorlat lesz akár 
magyarországi munkahelyeken is a nem (csak) magyar nyelvű érintkezés a munkatársak között.

Terminológiai tisztázatlanság éppen e ponton van. A címben is szereplő fordító helyett 
helyesebb lenne idegennyelvi kommunikátorról (vagy másról beszélni), de egyelőre ez sem jobb 
megnevezés.

A terminológiainak nevezett problémák közül utolsónak a szaknyelv kérdését vetjük fel. 
Sokáig - tegyük hozzá, nem alaptalanul - a lektorátusi nyelvi képzés ebben az irányban kereste 
a megújulást. Az ezirányú igényesebb közelítés mindig is túllépett azon, hogy szaknyelven 
egyszerűen valamilyen szógyűjteményféleséget értsen, de az igazi kiterjesztést nem volt könnyű 
megtalálni. A szaknyelv-oktatást ugyanis egyre kevésbé lehetett úgy értelmezni, mint a leíró 
grammatika meghatározta különböző nyelvi szinteknek egy bizonyos (orvosi, közgazdasági,
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műszaki stb.) regiszter szerinti transzformációját. Többről és másról van szó: elsősorban a nyelv 
meghatározott célú használatáról. Ily módon akár a fordítás mint a beszédtevékenység egyik 
fajtája, akár a lexika mint a nyelvi szintek egyike - csak részmozzanat abban a komplex 
tevékenységben, amit napjaink agrár, műszaki stb. értelmiségétől igényel az idegen nyelven és 
nyelvvel való tevékenység.

A fentebbi és más itt nem említett tényezők vezettek oda, hogy a „lektorátusiként” ismert 
nyelvoktatás tartalmát, formáját, célját újra kellett gondolni. Ennek eredményeképpen alakult 
ki a következő pontban ismertetendő fordítói program, amely tehát nem nyelvszakosoknak, 
hanem agrár, műszaki, közgazdasági, orvosi stb. képzést kapó hallgatóknak kínálunk fel. A 
programot különböző szakmai fórumok vitatták meg (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és 
Nyelvoktatók Egyesülete, Nyelvtanárok Országos Egyesülete stb.). Bár a benyújtást és az 
akkreditáltatást a Veszprémi Egyetem vállalta magára, mégis azt kell mondani, hogy e tanács
kozások eredményeképpen a szóban forgó szakot hasonló/azonos tematikával több intézmény 
is indítani kívánja. (A teljesség kedvéért tegyük hozzá, hogy az elnevezésben is különbözve 
kétféle fordítói program, szak akkreditáltatása és indítása várható: egyfelől a bölcsész, ezen belül 
tanulmányaikat nyelvszakon folytató hallgatók számára, másfelől műszaki, agrár, orvosi, köz
gazdász stb. tehát nem nyelvszakos hallgatók számára).

3. Fordítói szak (nem nyelvszakosok számára)

3. f. Fontosabb információk a fordítói szakról
Belső felvételű szak, tehát egyfelől önmagában nem vehető fel, másfelől csak egyetemi szakkal 
rendelkező hallgató jelentkezése fogadható el; óraterhelés: 1080 tantervi (kontakt) óra 8 féléven át.

3, 2. A jelentkezés feltételei
• az egyetemen felvett szak, aktív hallgatói jogviszony,
• nyelvi felvételi vizsga sikeres teljesítése,
• sikeres nyelvi (gyakorlati) felvételi vizsga, ennek nehézsége megfelel a jelenlegi közép

fokú állami nyelvvizsga színvonalának,
• a különböző magyarországi és külföldi nyelvvizsgák nem jelentenek automatikus men

tességet a felvételi vizsga alól, de az egyetemen tett sikeres nyelvi felvételi vizsga nyomán 
- egyéni elbírálás alapján - a nyelvi előtanulmányok a képzésbe beszámíthatók (ami 
közelebbről meghatározott stúdiumok és vizsgák alóli felmentést is jelenthet).

3. 3. A képzés célja
Idegen nyelvet sokoldalúan használni képes szakemberek képzése, akik igényesen, helyesen és 
alkotó módon képesek a magyar szaknyelvet is alkalmazni. A képzés alakítson ki magas szintű 
fordítási készségeket és jártasságot (idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről idegen nyelv
re). A leendő szakember legyen képes nyelvileg és szakmailag kifogástalan szakmai, 
valamint szaknyelvi elemeket tartalmazó általános írott és hangzó, idegen és anyanyelvi 
szövegeket megérteni és létrehozni. Legyen birtokában a szövegek értését és létrehozását 
megalapozó háttérre vonatkozó, civilizációs és interkulturális ismereteknek; legyen képes 
anyanyelvi és idegennyelvi, hangzó és írott szakszövegeken különböző műveleteket 
(tömörítés, referálás, kivonatolás stb.) elvégezni. A nyelvi felkészítés eredményeképpen a 
leendő szakember legyen képes hétköznapi szakmai munkáját idegen nyelvű közegben
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szakmailag, nyelvileg kifogástalan módon végezni, szakterületén - szükség esetén - euro-bürok- 
rataként dolgozni. A nyelvi felkészítés tegye lehetővé a későbbi folyamatos általános és szakmai 
nyelvi önképzést, önfejlesztést.

3. 4. A képzés tartalma, a képzés főbb tanulmányi területei
A képzés három, viszonylag elkülönülő szakaszból áll: általános alapozó ismeretek, szakmai 
törzsanyag, differenciált szakmai ismeretek. Ezekhez csatlakozik a kötelező szakmai gyakorlat.

a) Általános alapozó ismeretek
Az elsajátított alkalmazott és leíró nyelvészeti ismeretek fejlesszék tovább az anya- és 

idegennyelvi általános és szaknyelvi grammatikai-stilisztikai tudást; alapozzák meg a nyelvi 
elemzőkészséget mind az általános, mind a szakmai nyelv használata tekintetében. Hathatósan 
támogassák az anya- és az idegen nyelv fordítás szempontú egybevetését; tudatosítsák a 
különbségeket. Ezt a célt szolgálják - elméleti keret gyanánt - A magyar nyelv alapjai, a 
Bevezetés a fordításelméletbe stúdiumok, valamint a tanulmányok elsőkét félévének gyakorlati 
foglalkozásai (Fordítási gyakorlat, Nyelvgyakorlat). Az általánosan alapozó szakaszban az 
általános idegennyelvi ismeretek sokoldalú fejlesztése is kiemelt cél. A képzésnek ez a szakasza 
a tanórákban kifejezett képzési idő 12 %-át jelenti.

b) Szakmai törzsanyag
A szakmai törzsanyagnak négy összetevője van.
1. A fordítási készségek további alakítását, elmélyítését és minőségi szintre való emelését 

szolgáló elméleti és gyakorlati tárgyak e szakaszban döntő jelentőségűek (Fordítási gyakorlat). 
A szakmai törzsanyagnak ez az összetevője a fordítási munka és tevékenység nyelvileg tudatos 
jellegét szolgálja.

2. Ezzel párhuzamosan folyik az általános és a szaknyelvi, idegen nyelvű, teljes körű kommu
nikációs (beszéd, értés, írás, olvasás) valamint az idegen nyelven történő ismeretszerzési és -átadási 
készségek fejlesztése (Funkcionális stilisztika, Ismeretszerzési és -átadási készségek, Szaknyelvi 
kommunikáció). A szakmai törzsanyagnak ez az összetevője az általános és a szakmai nyelvi 
ismeretek sokrétű, ugyanakkor meghatározott célú használati készségét hivatott fejleszteni.

3. A szakmai törzsanyag harmadik összetevője a fordításhoz nélkülözhetetlen sajátos hát
térismeretek oktatását jelenti (Bevezetés az Európa-tanulmányokba, Civilizációs tanulmányok). 
E stúdiumok konkrét tartalma - bizonyos közös és állandó elemek (kulturális, művelődés
történeti stb.) mellett - erősen függ a tényleges felhasználói körtől és céloktól (agrár, gazdasági, 
jogi, műszaki stb. ismeretek).

4. Az általános idegennyelvi ismeretek, készségek fejlesztése is a szakmai törzsanyag része 
(Nyelvgyakorlat).

A szakmai törzsanyag a tanórákban kifejezett képzés 74 %-át jelenti.
c) Differenciált szjakmai ismeretek
E szakasz oktatási tartalmát egyfelől az intézmény által felkínált - a leendő fordítói tevékenységet 

közvetve, de lényegi vonásaiban segítő - választható speciális kollégiumok képezik (alkalmazott 
nyelvészet, szociolingvisztika, pszicholingvisztika, kontrasztív nyelvészet), másfelől a fordításhoz 
közvetve kapcsolódó szakmai tárgyak (tolmácsolás, Európa-tanulmányok), melyek - meghatározott 
mértékben - valamennyi intézmény tanrendjében szerepelnek.

A differenciált szakmai ismeretek a tanórákban kifejezett képzés 14 %-át jelentik.
d) Kötelező szakmai gyakorlat
A tanulmányok során legalább két szaktárgyi vizsgát (ami nem a szakfordítói szakhoz 

kapcsolódik) idegen nyelven kell letenni.
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3. 5. Az ismeretek ellenőrzési rendszere
3. 5. 1. Nyelvi kollokvium (2. félév végén)
Célja: a gyakorlati nyelvismeretek ellenőrzése. A számonkérés elsősorban az általános nyelvi 
ismeretekre terjed ki. A sikeresen teljesített nyelvi kollokvium vagy az egyetemi nyelvi tanul
mányok lezárását jelenti, vagy - külön hallgatói kérésre - a fordító szak folytatásának előfeltétele 
(az utóbbi esetben nyelvi felvételi vizsgának számít). A sikertelen vizsga - a megfelelő szabályok 
szerint javítható -, de végleges sikertelenség esetén a hallgató kikerül a nyelvi képzésből, és a 
szak támasztotta idegennyelvi követelményeknek önálló tanulás révén tesz eleget.

Követelmények:
írásbeli:
• 50 feladatos (grammatikai) teszt megoldása - 30 perc,
• önálló (szótár nélküli) idegen nyelvű fogalmazás megadott általános témáról (1000-1200 

n terjedelemben) - 30 perc,
• 1000-1200 „n”-nyi, a „cloze procedure” technika felhasználásával „preparált” idegen 

nyelvű általános szöveg rekonstrukciója - 45 perc,
• 500 „n”-nyi magyar általános szöveg fordítása idegen nyelvre szótárral - 45 perc,
• hallott idegen nyelvű szöveg írásos visszaadása magyar nyelven (szótár nélkül, legfeljebb 

kétszeri meghallgatás után) - 20 perc.
• Az írásbeli 170 perc (2 óra 50 perc) alatt végzendő el.
Szóbeli (30 perc);
• idegennyelvi társalgás a vizsgáztatóval (felkészülési idő nélkül),
• képleírás (idegen nyelven),
• szituáció eljátszása (idegen nyelven),
• hallás utáni értési feladatok (5-10 perces idegen nyelvű szöveg lényegének visszaadása 

szóban).

3. 5. 2. I. szigorlat (4. félév végén)
Célja: a fordítással kapcsolatos elméleti, a gyakorlati fordítási és a nyelvhasználati ismeretek 
átfogó ellenőrzése, értékelése. Ennek megfelelően szóbeli és írásbeli részből áll, a szóbeli rész 
az elméleti, az írásbeli rész a gyakorlati ismeretek ellenőrzését szolgálja. A szigorlat érdemjegyét 
a két számon kérési forma eredményének átlaga jelenti.

Követelmények:
Szóbeli:
• A szóbeli számonkérés anyagát a következő stúdiumok szolgáltatják: A magyar nyelv 

alapjai, Bevezetés a fordításelméletbe, Funkcionális stilisztika.
Írásbeli:
• 50 feladatos grammatikai teszt megoldása,
• megadott szakmai téma írásos kifejtése idegen nyelven (1000 n terjedelemben),
• magyar nyelvű írott szakmai anyag idegennyelvi orális visszaadása,
• idegen nyelvű írott szakszöveg tömörítése idegen nyelven (1500 n terjedelemről 300 n-re).

3. 5. 3. II. szigorlat (6. félév végén)
Célja: a szaknyelvi kommunikáció elméleti vonatkozásainak, a fordítás civilizációs (interkul
turális) hátterének számonkérése, az általános és szaknyelvi gyakorlati nyelvi ismeretek, a 
fordítási készség ellenőrzése.



Lengyel: Bevezetés előtt a fordítói szak 33

Követelmények:
írásbeli'.

• esszé írása (zárthelyi körülmények között 120 perc alatt) két megadott téma alapján, az 
egyik témát a Szaknyelvi kommunikáció, a másik témát a Civilizációs ismeretek szolgál
tatják,

• 50 pontos grammatikai teszt megoldása,
• idegen nyelvű írott szaknyelvi anyag kivonatolása (jegyzetkészítés) idegen nyelven. 
Szóbeli:
• szaknyelvi tolmácsolási feladat megoldása (idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen 

nyelvre),
• magyar nyelvű szakmai szöveg tömörítése idegen nyelven,
• általános és szaknyelvi társalgás.

3. 5. 4. Záróvizsga (8. félév végén)
A záróvizsgára való bocsátás feltételei: a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsga
kötelezettség teljesítése, a bírálattal elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:
• szakszöveg fordítása zárthelyi körülmények között (szótár használattal): magyarról idegen 

nyelvre (1500 n), idegen nyelvről magyarra (3000 n),
• tömörítés idegen nyelvről magyarra (5 szabványos oldalról 1 szabványos oldalra),
• a szakdolgozat megvédése, az adott fordításhoz kapcsolódó egyedi és általános fordítási, 

fordításelméleti kérdések sikeres megválaszolása és kifejtése.
A záróvizsga eredménye:
A záróvizsga eredményét két érdemjegy átlaga képezi:
1) a záróvizsgán teljesített fordítás és tömörítés érdemjegyeinek számtani átlaga,
2) a szakdolgozatra és annak megvédésére adott érdemjegyek számtani átlaga.

3. 5. 6. A szakdolgozat
A szakdolgozat 10-15 szabvány oldalnyi írott formában benyújtott fordítás.

Megjegyzések:
• szakszöveg nemcsak narratív (leíró) jellegű szöveg lehet, hanem technológiai utasítások, 

műszaki-szakmai ismertetők, szoftver leírások, kísérletek jegyzőkönyvei stb.,
• a szövegek kiválasztásában a hallgatónak ajánlási, a szaktanszéknek jóváhagyási joga van,
• a szövegeket a 7. félév 10. tanítási hetének végére ki kell választani,
• a hallgató a 8. félév 6. oktatási hetének végéig nyújtja be a fordítást elbírálás céljából,
• a fordítás elbírálása, érdemjeggyel való minősítése a szakfordítást gondozó és az illetékes 

szaktanszék közös feladata,
• a szakdolgozat megvédése része a záróvizsgának.
A diploma minősítését az a számtani átlag adja, melyet egyfelől a záróvizsga érdemjegye, 

másfelől a szigorlati jegyek átlaga képez.

3. 6. Tantárgyi taxonómia (a tárgyak ábécérendben szerepelnek):
• A magyar nyelv alapjai
• A tolmácsolás alapjai
• Bevezetés a fordításelméletbe
• Bevezetés az Európa-tanulmányokba
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• Civilizációs tanulmányok (Interkulturális kommunikáció)
• Fordítási gyakorlat
• Funkcionális stilisztika
• Ismeretszerzési és -átadási (akadémiai készségek) fejlesztése
• Nyelvgyakorlat
• Szaknyelvi kommunikáció
• Speciális kollégiumok

3. 7. A képzés órarendi kérdései
A képzés 8 féléves; egy héten 9 (tanrendi, kontakt) óra van; összesen: 9x15x8 = 1080 óra; 
a 8 félévben 375 előadás és 705 gyakorlat van (1080 tanóra), arányuk: 35% - 65% (ami megfelel 
a szak gyakorlatra, gyakorlatiasságra irányuló céljainak).

3. 8. A szak hálóterve

FÉLÉV

TANTÁRGY 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév

A magyar nyelv 
alapjai 2 ea (k) 2 ea

A tolmácsolás 
alapjai 1 ea (k) 1 ea

Bevezetés a 
fordítás
elméletbe 1 ea (k) 1 ea (k) 1 ea (k)

Bevezetés az
Európa- 
tanulmányokba 1 ea (k) 1 ea

Civilizációs 
tanulmányok 1 ea (k) 1 ea

Fordítási gyakor
lat 2 gy (gyj) 2 gy (gyj) 3 gy (gyj) 3 gy (gyj) 2 gy gyj) 2 gy (gyj) 3 gy (gyj) 3 gy (gyj)
Funkcionális 
stilisztika 1 ea (k)

1 (ea) +
1 gy (gyj)

Ismeretszerzési 
és -átadási 
készségek 1 ea (k) 1 gy (gyj)
Nyelvgyakorlat 6 gy (gyj) 6 gy (gyj) 2 gy (gyj) 2 gy (gyj) 2 gy (gyj) 2 gy (gyj 2 gy (gyj) 2 gy (gyj)
Szaknyelvi kom
munikáció 1 ea (k) 1 gy (gyj)
Speciális 
kollégium 2 ea (k) 2 ea (k)

Speciális 
kollégium 2 ea (k) 2 ea (k)

ÖSSZESEN 9 óra
1k,2gyj

9 óra 
1k, 2gy 
nyelvi 
kollok
vium

9 óra
3k, 2 gyj

9 óra
I. szigor
lat, 3gyj

9 óra 
5k, 2 gyj

9 óra
II. szi

gorlat, 4 
gyj

9 óra 
2k, 2 gyj

9 óra 2k,
2 gyj, 
záró
vizsga
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További részletekbe itt nem érdemes belemenni (természetesen az akkreditálásra benyújtott 
tervezet tartalmazza a pontos követelményrendszert, és a fordítói szak tantárgyi tematikáit stb.) 

Zárásképpen a következőket érdemes megjegyezni: Az egyik legutóbbi szakmai meg
beszélésén az is kikristályosodott, hogy a szakmai konszenzus a tantárgyi taxonómiára és a 
képzés struktúrájára vonatkozik, ami nem kevés (azt már az egyes intézmények, intéz
ménytípusok döntik el, hogy az egyes tantárgyak tartalmát, tematikáját - a törzsanyagot 
megőrizve - miképpen konkretizálják, pl. a Bevezetés az Európa-tanulmány okba című tantárgy, 
tartalmát elsősorban jogi, művelődéstörténeti, iparjogi vagy más ismeretek adják-e); kölcsö
nösen előnyös segítségnyújtásra tettek ígéretet a különböző intézmények képviselői (pl. közös 
jegyzetek, tananyagok kidolgozására).
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