Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL 004A
Názov predmetu: Anglický jazyk (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednáška: 0/
Cvičenia: 28/ týždenne 2 hod.
Metóda prezenčná
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (MUDr.)
Podmieňujúce predmety: Maturitná skúška z AJ úroveň B2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je 100 %‐ná účasť na praktických cvičeniach, záverečný test:
minimálna hranica úspešnosti: 60%. Priebežné hodnotenie: Hodnotenie: A: 95 % ‐ 100 %, B:88 % ‐ 94 %, C: 77 % ‐
87 %, D: 66 % ‐ 76 %, E: 60 % ‐ 65 %. Záťaž študenta je 22 hod.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základy medicínskeho jazyka, nadobudne poznatky a vedomosti prostredníctvom cudzieho
jazyka a prezentuje vlastné poznatky a názory v cudzom jazyku.
V nadväznosti na doterajšie znalosti nadobudne gramatické štruktúry, sémantické a lexikálne prostriedky
špecifické pre oblasť medicíny, naučí sa čítať bežné a odborné texty s porozumením, rozšíri si doterajšiu slovnú
zásobu a osvojí správnu výslovnosť.
Stručná osnova predmetu:
Čítanie s porozumením – typy a najdôležitejšie stratégie čítania, rozbor odborného textu – extrakcia informácie,
faktov, myšlienok a názorov. Lexikálno‐gramatické a sémantické jazykové prostriedky v medicínskom texte.
Nácvik posluchu s porozumením formou cvičení. Hovorený a písomný prejav.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
B.Džuganová: Medical English in Use, KEUPA, s.r.o., Košťany nad Turcom 1999
Odporúčaná:
J. Přívratská a kol. : English in the Medical profession, Univerzita Karlova v Praze, Karolinuim 2002
Slocníky:
T. Langová: Slovak– English Medical Dictionary, Veda, vydavateľstvo SAV, 2002
T. Langová: Enhlish – Slovak Meducal Dictionary, Veda, vydavateľstvo SAV, 2002
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Výučba predmetu prebieha v slovenskom a anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci: PhDr. Mária Tóthová Cellengová
Dátum poslednej zmeny: 13.07. 2016
Schválil: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL 004A
Názov predmetu: Anglický jazyk (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednáška: 0/
Cvičenia: 28/ týždenne 2 hod.
Metóda prezenčná
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (MUDr.)
Podmieňujúce predmety: Anglický jazyk 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je 100 %‐ná účasť na praktických cvičeniach, záverečný test:
minimálna hranica úspešnosti: 60%. Priebežné hodnotenie: Hodnotenie: A: 95 % ‐ 100 %, B:88 % ‐ 94 %, C: 77 % ‐
87 %, D: 66 % ‐ 76 %, E: 60 % ‐ 65 %. Záťaž študenta je 22 hod.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základy medicínskeho jazyka, nadobudne poznatky a vedomosti prostredníctvom cudzieho
jazyka a prezentuje vlastné poznatky a názory v cudzom jazyku.
V nadväznosti na doterajšie znalosti nadobudne gramatické štruktúry, sémantické a lexikálne prostriedky
špecifické pre oblasť medicíny, naučí sa čítať bežné a odborné texty s porozumením, rozšíri si doterajšiu slovnú
zásobu a osvojí si správnu výslovnosť.
Stručná osnova predmetu:
Čítanie s porozumením – typy a najdôležitejšie stratégie čítania, rozbor odborného textu – extrakcia informácie,
faktov, myšlienok a názorov. Lexikálno‐gramatické a sémantické jazykové prostriedky v medicínskom texte.
Nácvik posluchu s porozumením formou cvičení. Hovorený prejav a písomný prejav.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
B.Džuganová: Medical English in Use, KEUPA, s.r.o., Košťany nad Turcom 1999
Odporúčaná:
J. Přívratská a kol. : English in the Medical profession, Univerzita Karlova v Praze, Karolinuim 2002
Slocníky:
T. Langová: Slovak– English Medical Dictionary, Veda, vydavateľstvo SAV, 2002
T. Langová: Enhlish – Slovak Meducal Dictionary, Veda, vydavateľstvo SAV, 2002
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Výučba predmetu prebieha v slovenskom a anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci: PhDr. Mária Tóthová Cellengová
Dátum poslednej zmeny: 13.07. 2016
Schválil: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
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