Arab középfok – Fordítás idegen nyelvről magyarra
Nyolc évszázad után nő Oxford élén
Louise Richardson, a kiemelkedő felsőoktatási múlttal rendelkező terrorizmusszakértő
Nyolc évszázados történelme során először döntött úgy az ősi brit egyetem, az Oxford
University, hogy nőt jelöl arra a posztra, amely a legmagasabb tisztség a maga nemében.
Louise Richardson professzor asszonyt választották meg ugyanis „kancellárhelyettesnek”,
azaz az egyetem rektorának.
Dr. Richardson a nemzetközi terrorista mozgalmak kiváló szakértője. Írországban született és
ott is végezte tanulmányait. A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen (University of
California), szerzett mesterdiplomát (MA-t) politikatudományokból, majd a Harvardon
doktori címet irányítástudományból. Utána több magas tisztséget is viselt a Harvard
Egyetemen, köztük a posztdoktori tanulmányok Radcliff Intézetének dékánja (igazgatója) is
volt. Mielőtt kinevezték volna Oxford élére, 2009-től az ősi St. Andrews-i Egyetem
(University of St. Andrews) rektora volt.
Richardson a jövő év elejéig hivatalban lévő Andrew Hamiltont fogja követni, s így ő lesz az
Oxfordi Egyetem 297. rektora. Azonban ő lesz az első nő ebben a magas végrehajtói
hatalomban.
Lord Patten of Barnes, az Oxfordi Egyetem „kancellárja”*, a jelölő bizottság elnöke, azt
mondta a jelöléssel kapcsolatban, hogy a bizottság el volt ragadtatva Richardson professzor
asszony oktatási és tudományos pályafutásától, amely teljes mértékben megfelel az oxfordi
követelményeknek. Kihangsúlyozta, hogy „kiváló eredményei,-- mind egyetemi
vezetőként,mind pedig kiemelkedő tudósként --, tökéletesen alkalmassá teszik arra, hogy az
elkövetkezendő években az egyetemet vezesse.

Arab középfok
2. Olvasott szöveg értését ellenőrző feladat - Megoldás (25 pont)

(1)Mi történt Marokkóban 2014-ben? (3 pont)
Tavaly a marokkói idegenforgalom túlhaladta a kilenc millió túristát.
(2) Milyen változás következett be tavaly a turisták számában? (4 pont)
20%-kal több turista érkezett az országba, mint az előző évben.
(3) Mi volt az oka a változásoknak a turisztikai szervezet elnöke szerint? (3 pont)
Az európai túristák száma növekedett meg nagy mértékben.
(4) Mit mondott az elnök Fezről és Marrakesről? (3 pont)
Az északi Fez és a déli Marrakes városa vonzotta a legtöbb látogatót.
(5) Mekkora volt az ország bevétele a turizmusból? (3 pont)
5,5 milliárd Euro.
(6) Mik a jövőbeni tervek a marokkói turizmus terén? (3 pont)
2020-ra el akarják érni a 20 millió látogatót évente.
(7) Mit tartanak az érdekeltek a turizmus megadóztatásáról? (4 pont)
A turista ipar visszaesését jósolják emiatt.
(8) Mi a célja a turisztikai adóknak? (2 pont)
Az ország túrisztikai létesítményeinek a fejlesztésére szánják.

