INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Farmaceutická fakulta
Kód predmetu:
FaF.KJ/03-Bc/00

Názov predmetu:
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity:
stredne pokročilá úroveň angličtiny
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- aktívna účasť na seminároch
- priebežný test (15%)
- záverečný test (85%)
Na úspešné absolvovanie predmetu musí študent dosiahnuť minimálne 60%.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní seminárov je študent schopný porozumieť súvislým odborným
textom, reprodukovať ich obsah ústnou i písomnou formou využívajúc odbornú anglickú
terminológiu z oblasti prevencie pred ochoreniami a pomoci pri zdravotných problémoch. Vďaka
práci s odbornými textami vie využívať odborné názvoslovie v anglickom jazyku v
profesionálnom prostredí aj v hovorenej forme.
Stručná osnova predmetu:
Semináre sledujú prehĺbenie komunikatívnych schopností a osvojenie si odbornej slovnej
zásoby. Popri vybraných textoch z učebníc sa využívajú texty z propagačných materiálov,
príručiek a časopisov. Preberajú sa nasledovné témy: prevencia chorôb, zdravý životný štýl,
vyvážená strava, kozmetika, zdravotnícke a diagnostické pomôcky, prvá pomoc, liečebné
postupy pri rôznych nehodách a poruchách, domáca lekárnička.
Odporúčaná literatúra:
Hollá, O., Kližanová, D., Žufková, V.: English for Pharmacists III. Bratislava: Vydavateľstvo UK,
2019
Course Reader III, Grammar Workbook III
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
Poznámky:
V bakalárskom študijnom programe sa anglický jazyk vyučuje ako povinný predmet
v rozsahu troch semestrov. Ide o úzko špecializované odborné semináre, ktoré svojím
tematickým
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tematickým obsahom sledujú obsahovú náplň odborných predmetov. Semináre prebiehajú
postupne v 1. – 3. semestri štúdia, t.j. odborná jazyková príprava z anglického jazyka (3) v
zimnom, čiže v 3. semestri štúdia.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 173
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Vyučujúci: PhDr. Darina Kližanová, PaedDr. Viera Žufková PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2021
Schválil: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Strana: 2

