
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Farmaceutická fakulta 

Kód predmetu: 

FaF.KJ/14-Mgr/19 

Názov predmetu: 

Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka (4) 

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: 5. 

Stupeň štúdia: I. II. 

Podmieňujúce predmety: 

Odporúčané prerekvizity (nepovinné): 

stredne pokročilá úroveň nemčiny 

Vylučujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Aktívna účasť na seminároch, priebežný test – predstavuje 15% celkového hodnotenia, záverečná 

písomná skúška – predstavuje 85% celkového hodnotenia. Na úspešné absolvovanie predmetu 

musí študent dosiahnuť min. 60%. 

 
Výsledky vzdelávania: 

Po absolvovaní kurzu je poslucháč schopný porozumieť súvislým odborným textom, 

reprodukovať ich obsah ústnou i písomnou formou využívajúc odbornú nemeckú terminológiu z 

oblasti farmácie. Vďaka práci s odbornými textami vie využívať odborné názvoslovie v 

nemeckom jazyku v profesionálnom prostredí aj v hovorenej forme. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Rozvíjanie jazykových kompetencií v nemeckom jazyku získaných na stredných školách. 

2. Základné charakteristiky odborného textu písaného v nemeckom jazyku. 

3. Nácvik prezentácie textu v odbornom štýle (pragmatický cieľ, lingvoštylistická stránka textu, 

zásady písomnej a ústnej prezentácie) 

4. Špecifiká prekladu textov v odbornom štýle. 

5. Jazykové cvičenie zamerané na utváranie a upevňovanie komunikačnej kompetencie pre oblasť 

odbornej komunikácie v nemeckom jazyku vo vybraných tematických oblastiach. 

Odporúčaná literatúra: 

Smerigová, E.: Deutsch fur Pharmazeuten, UVLF Košice, 2014. 

Dusilová, D. a kol.: Sprechen Sie Deutsch? Učebnice nemčiny pro zdravotnické odbory. 

Polyglot, 2004. 

Zahradníčková, B.: Textová učebnice němčiny pro studenty farmaceutické fakulty, 1977. 

Gyorffy, M.: Deutsch fur Mediziner. Triton, 2006. 

Soják, K.: Němčina pro vyšší zdravotní školy a bakalářské studium. Eurolex Bohemia 

Praha, 2004. 
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Dreyer D., Shmitt R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber, München, 2001 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

nemecký 

Poznámky: 

Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

  Hodnotenie predmetu sa zobrazí až v prípade zaradenia predmetu do nejakého študijného plánu. 

Vyučujúci: Mgr. Stella Rizmanová 

Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2021 

Schválil: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
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