Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów: dodatkowe

2017/2018

D6/1

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu:

język angielski specjalistyczny

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:

English as a foreign language for specific purposes (LSP)

Kierunek studiów:

Medycyna Weterynaryjna

Koordynator przedmiotu:

mgr Elżbieta Smol

Prowadzący zajęcia:

lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW

Jednostka realizująca:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Status przedmiotu:

a) fakultet

b) studia jednolite

Cykl dydaktyczny:

semestr 5

Jęz. wykładowy: angielski

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie wybranych sprawności w zakresie języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, zwiększenie biegłości językowej w komunikacji akademickiej, naukowej i zawodowej w
języku specjalistycznym (LSP) dla kierunku Medycyna Weterynaryjna.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

ćwiczenia audytoryjne 30 godzin

Metody dydaktyczne:
Pełny opis przedmiotu):

ECTS

rok III

1

c) stacjonarne

ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium
przypadku, prezentacja, wykład
Słownictwo z zakresu LSP (medycyna, zoologia, hodowla zwierząt). Funkcje językowe: opisywanie zjawisk,
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, rozumienie tekstu naukowego, sporządzanie
notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji, sporządzanie abstraktu. Gramatyka: prawidłowe użycie form
wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie komunikacji, wymowy i pisowni.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):

Egzamin końcowy z języka obcego na poziomie B2.

Założenia wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

Efekty kształcenia:

01 – rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy specjalistyczne
02 – rozumie artykuły, dokumenty i korespondencję na tematy specjalistyczne
03 – zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

efekty 01 – 03 ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kolokwium/zarys prezentacji, program wraz z kartą ocen
kształcenia:
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
kolokwium/prezentacja końcowa 70%, ocena bieżąca 30%
końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna SPNJO

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Wybrane materiały i artykuły z prasy, portali i literatury o tematyce specjalistycznej
2. Materiały autorskie przygotowane przez lektorów zgodnie z potrzebami danej grupy
3. Murphy Raymond, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press 2012
4. Longman Dictionary of Contemporary English, Pearson 2014.
UWAGI:

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów: dodatkowe

2017/2018

D6/3

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu:

język francuski specjalistyczny

Tłumaczenie nazwy na jęz. niemiecki:

French as a foreign language for specific purposes (LSP)

Kierunek studiów:

Medycyna Weterynaryjna

Koordynator przedmiotu:

mgr Ewa Sikorska

Prowadzący zajęcia:

lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW

Jednostka realizująca:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Status przedmiotu:

a) fakultet

b) studia jednolite

Cykl dydaktyczny:

semestr 5

Jęz. wykładowy: niemiecki

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie wybranych sprawności w zakresie języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, zwiększenie biegłości językowej w komunikacji akademickiej, naukowej i zawodowej w
języku specjalistycznym (LSP) dla kierunku Medycyna Weterynaryjna.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

ćwiczenia audytoryjne 30 godzin

Metody dydaktyczne:
Pełny opis przedmiotu):

ECTS

rok III

1

c) stacjonarne

ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium
przypadku, prezentacja, wykład
Słownictwo z zakresu LSP (medycyna, zoologia, hodowla zwierząt). Funkcje językowe: opisywanie zjawisk,
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, rozumienie tekstu naukowego, sporządzanie
notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji, sporządzanie abstraktu. Gramatyka: prawidłowe użycie form
wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie komunikacji, wymowy i pisowni.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):

Egzamin końcowy z języka obcego na poziomie B2.

Założenia wstępne:

Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

Efekty kształcenia:

01 – rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy specjalistyczne
02 – rozumie artykuły, dokumenty i korespondencję na tematy specjalistyczne
03 – zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

efekty 01 – 03 ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kolokwium/zarys prezentacji, program wraz z kartą ocen
kształcenia:
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
kolokwium/prezentacja końcowa 70%, ocena bieżąca 30%
końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna SPNJO

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Wybrane materiały i artykuły z prasy, portali i literatury o tematyce specjalistycznej
2. Materiały autorskie przygotowane przez lektorów zgodnie z potrzebami danej grupy
3. Miquel Claire, Vocabulaire progressif du français avancé, CLE International 2013
4. Le grand Larousse illustré 2016
UWAGI:

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów: dodatkowe

2017/2018

D6/2

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu:

język niemiecki specjalistyczny

Tłumaczenie nazwy na jęz. niemiecki:

German as a foreign language for specific purposes (LSP)

Kierunek studiów:

Medycyna Weterynaryjna

Koordynator przedmiotu:

mgr Halina Klimowicz-Kowalska

Prowadzący zajęcia:

lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW

Jednostka realizująca:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Status przedmiotu:

a) fakultet

b) studia jednolite

Cykl dydaktyczny:

semestr 5

Jęz. wykładowy: niemiecki

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie wybranych sprawności w zakresie języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, zwiększenie biegłości językowej w komunikacji akademickiej, naukowej i zawodowej w
języku specjalistycznym (LSP) dla kierunku Medycyna Weterynaryjna.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

ćwiczenia audytoryjne 30 godzin

Metody dydaktyczne:
Pełny opis przedmiotu):

ECTS

rok III

1

c) stacjonarne

ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium
przypadku, prezentacja, wykład
Słownictwo z zakresu LSP (medycyna, zoologia, hodowla zwierząt). Funkcje językowe: opisywanie zjawisk,
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, rozumienie tekstu naukowego, sporządzanie
notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji, sporządzanie abstraktu. Gramatyka: prawidłowe użycie form
wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie komunikacji, wymowy i pisowni.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):

Egzamin końcowy z języka obcego na poziomie B2.

Założenia wstępne:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

Efekty kształcenia:

01 – rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy specjalistyczne
02 – rozumie artykuły, dokumenty i korespondencję na tematy specjalistyczne
03 – zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

efekty 01 – 03 ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kolokwium/zarys prezentacji, program wraz z kartą ocen
kształcenia:
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
kolokwium/prezentacja końcowa 70%, ocena bieżąca 30%
końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna SPNJO

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Wybrane materiały i artykuły z prasy, portali i literatury o tematyce specjalistycznej
2. Materiały autorskie przygotowane przez lektorów zgodnie z potrzebami danej grupy
3. Helbig Gerhard, Buscha Joachim, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2013
4. Wahrig Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache, PWN
UWAGI:

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów: dodatkowe

2017/2018

D6/4

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu:

język rosyjski specjalistyczny

Tłumaczenie nazwy na jęz. rosyjski:

Russian as a foreign language for specific purposes (LSP)

Kierunek studiów:

Medycyna Weterynaryjna

Koordynator przedmiotu:

mgr Grażyna Solecka-Wojtyś

Prowadzący zajęcia:

lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW

Jednostka realizująca:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Status przedmiotu:

a) fakultet

b) studia jednolite

Cykl dydaktyczny:

semestr 5

Jęz. wykładowy: rosyjski

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie wybranych sprawności w zakresie języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, zwiększenie biegłości językowej w komunikacji akademickiej, naukowej i zawodowej w
języku specjalistycznym (LSP) dla kierunku Medycyna Weterynaryjna.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

ćwiczenia audytoryjne 30 godzin

Metody dydaktyczne:
Pełny opis przedmiotu):

ECTS

rok III

1

c) stacjonarne

ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium
przypadku, prezentacja, wykład
Słownictwo z zakresu LSP (medycyna, zoologia, hodowla zwierząt). Funkcje językowe: opisywanie zjawisk,
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, rozumienie tekstu naukowego, sporządzanie
notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji, sporządzanie abstraktu. Gramatyka: prawidłowe użycie form
wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie komunikacji, wymowy i pisowni.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):

Egzamin końcowy z języka obcego na poziomie B2.

Założenia wstępne:

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

Efekty kształcenia:

01 – rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy specjalistyczne
02 – rozumie artykuły, dokumenty i korespondencję na tematy specjalistyczne
03 – zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

efekty 01 – 03 ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kolokwium/zarys prezentacji, program wraz z kartą ocen
kształcenia:
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
kolokwium/prezentacja końcowa 70%, ocena bieżąca 30%
końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna SPNJO

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Wybrane materiały i artykuły z prasy, portali i literatury o tematyce specjalistycznej
2. Materiały autorskie przygotowane przez lektorów zgodnie z potrzebami danej grupy
3. Gołubiewa Albina, Kuratczyk Magdalena, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami PWN, Warszawa 2014
4. Wielki słownik rosyjsko-polski PWN, Warszawa 2013
UWAGI:

