Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów: dodatkowe

2017/2018

Nazwa przedmiotu1):

Język obcy specjalistyczny (angielski)

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialized Foreign Language (English)

Kierunek studiów :

Weterynaria

4)

D6/1

Numer katalogowy:

ECTS 2)

1

Koordynator przedmiotu5):

dr n. Magdalena Garncarz

Prowadzący zajęcia :

dr n. Magdalena Garncarz

Jednostka realizująca7):

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjne, Zakład Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Medycyny Weterynaryjnej

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień podstawowy

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):angielski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem nauczania jest zapoznanie się z fachowym, weterynaryjno-medycznym językiem angielskim w
sposób umożliwiający swobodną rozmowę wykorzystując podstawowe metody diagnostyczne stosowane
u psów i kotów.

6)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

rok 3

c) stacjonarne

a)

zajęcia seminaryjne;

liczba godzin 28 godz.;

b)

zaliczenie

liczba godzin 2 godz.

- dyskusje
- czytanie
- zapoznanie się z anglojęzyczną kartą chorobową
- zajęcia praktyczne
- wygłaszanie wyznaczonego tematu

Pełny opis przedmiotu15):

1 - 3. Badanie kliniczne – badanie klatki piersiowej cz I. (Physical examination – examination of the
thorax part I) – 6 godz. (6 hrs.)
4 - 6. Badanie kliniczne – badanie klatki piersiowej cz II. (Physical examination– examination of the
thorax part II) – 6 godz. (6 hrs.)
7 - 9. Badanie kliniczne – badanie jamy brzusznej. (Physical examination – examination of the abdomen)
– 6 godz. (6 hrs.)
10. Skróty wykorzystywane w fachowym języku medycznym (medical abbreviations) -– 2 godz. (2 hrs)
11 – 14. Wolne rozmowy w oparciu o poprzednie zajęcia (free discussions based on the previous labs) – 8
godz. (8 hrs.)
15. Zaliczenie w postaci testu (written test) …..2 godz. (2 hrs.)

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca podstawową konwersację

Założenia wstępne17):

Student swobodnie posługuje się językiem angielskim

Efekty kształcenia :

01 – zna fachowe anglojęzyczne słownictwo medyczne
02 – umiejętność swobodnej konwersacji w języku
angielskim
03 – umiejętność konwersacji w języku angielskim na
tematy związane z medycyną weterynaryjną
04 – umiejętność profesjonalnego przedstawienia karty
chorobowej pacjenta w języku angielskim

18)

…………-

efekt 01, 02, 03 i 04 –
- ocena konwersacji podczas zajęć
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): - ocena przedstawienia dowolnego lub wyznaczonego tematu z dziedziny med. wet. w języku angielskim
- ocena przedstawionej karty chorobowej w języku angielskim
- test słówek anglojęzycznych związanych z dziedziną med. wet.
- wypełnione karty chorobowe
Forma dokumentacji osiągniętych efektów - pisemny test na koniec semestru
- wpisy do Dzienniczka umiejętności dnia pierwszego
kształcenia 20):
- wpis do elektronicznego systemu oceny z zaliczenia
1. ocena konwersacji podczas zajęć – 25 %
2. ocena przedstawienia dowolnego lub wyznaczonego tematu z dziedziny med. wet. w języku
angielskim – 25 %
3. ocena przedstawionej karty chorobowej w języku angielskim – 25 %
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
4. test słówek anglojęzycznych związanych z dziedziną med. wet. – 25 %
21)
końcową :

Maksymalna liczba punktów – 100
5.

Waga oceny końcowej:
0% - 69,5% maksymalnej liczby punktów – niedostateczny (2)
70% - 74,5% maksymalnej liczby punktów – dostateczny (3)

1

6.
Miejsce realizacji zajęć :
22)

75% - 79,5% maksymalnej liczby punktów – dostateczny plus (3,5)
80% - 84,5% maksymalnej liczby punktów – dobry (4)
85% - 89,5 % maksymalnej liczby punktów – dobry plus (4,5)
90% - 100 % maksymalnej liczby punktów – bardzo dobry (5)
Liczba nieobecności powyżej 2 wpływa negatywnie na ocenę końcową.

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): Materiały z ćwiczeń
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

46 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,9 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

0,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

26)

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna fachowe anglojęzyczne słownictwo medyczne

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_W01, K_W02,

02

umiejętność swobodnej konwersacji w języku angielskim

K_W02, K_U02

03

umiejętność konwersacji w języku angielskim na tematy związane z medycyną weterynaryjną

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02,

04

umiejętność profesjonalnego przedstawienia karty chorobowej pacjenta w języku angielskim

K_W01, K_W02, K_U02, K_U03, K_U04

Języka Specjalistyczny (Angielski )
Ćwiczenia laboratoryjne
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na egzaminie
Przygotowanie pracy pisemnej
Przygotowanie do zaliczenia
Razem:

30h
1h
1h
10h
4h
46 h
1,5 ECTS

2

