INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Farmaceutická fakulta
Kód predmetu:
FaF.KJ/09-Bc/15

Názov predmetu:
Základy latinského jazyka pre zdravotníckeho pracovníka (1)

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na seminároch, absolvovanie dvoch semestrálnych testov s celkovou úspešnosťou
60%, úspešné absolvovanie písomnej a ústnej časti skúšky
váha priebežného / záverečného hodnotenia: 15% / 85%
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním
predmetu
študent
nadobudne
kompetenciu
používať
odbornú
terminológiu medicíny, najmä anatomickú a patologickú, čo je nevyhnutnou podmienkou
jeho úspešného uplatnenia sa v rôznych typoch zdravotníckych zariadení.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu: miesto latinčiny v systéme jazykov, význam latinského a gréckeho
jazyka pre odbornú terminológiu. Fonetické pravidlá latinčiny. Štruktúra odborných termínov.
Stručný prehľad latinskej morfológie. Latinské substantíva a adjektíva. Najčastejšie odborné
termíny z oblasti ošetrovania rán. Význam latinského slovesa v terminológii, predovšetkým
vo výrobe, skladovaní a hygiene zdravotníckych pomôcok. Základy latinského chemického
názvoslovia. Základy slovotvorby v latinčine a jej význam pre osvojenie si odbornej
terminológie. Základy slovotvorby v gréčtine.
Odporúčaná literatúra:
Ivanová, A.: Cursus Latinus Medicinalis (Úvod do lekárskej terminológie). Univerzita
Komenského v Bratislave. 2013. Vydavateľstvo UK, s. 256
Bujalková, Mária: Medicínska terminológia pre nelekárske zdravotnícke odbory, Univerzita
Komenského 2006.
Kábrt, J.: Latinský jazyk. Martin, Osveta, 2010, s. 157
Šimon, F.: Latinská lekárska terminológia, Martin, Osveta 1990
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
predmet sa realizuje len v zimnom semestri
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Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 297
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Vyučujúci: doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD., Mgr. Ivan Lábaj, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2021
Schválil: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
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