INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta
Kód predmetu:

Názov predmetu: Skúška z anglického jazyka

LF/L-PhD-008/15
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Semináre: 24 hodín; Metóda vzdelávacích činností: kombinovaná
Počet kreditov: 7
Odporúčaný semester štúdia: 1. a 2 semester 2. ročníka
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: ústna skúška
Výsledky vzdelávania:
Osvojovanie si receptívnych a produktívnych komunikatívnych zručností na pokročilej
úrovni na lexike zameranej na profesionálne potreby študentov, ktoré im umožnia na
požadovanej úrovni v písomnej i ústnej forme komunikovať v odbore. Jazyková kompetencia
študentov umožňujúca základnú komunikáciu v každodenných situáciách s dôrazom na
situácie v univerzitnom a zdravotníckom prostredí s osobitým dôrazom na jazykové
kompetencie vo zvolenom odbore PhD. štúdia. Zameranie na rozvíjanie odbornej lexiky
s osobitým dôrazom na potreby praxe v jednotlivých odboroch.
Stručná osnova predmetu:
Gramatika: Uplatňovanie sémanticko-funkčného prístupu v kombinácii s rozširovaním a
prehlbovaním gramatických štruktúr a javov v kontexte i izolovane, systém anglických
časov, infinitív, pasívum, spájanie a skracovanie viet, vedľajšie vety atď.
Slovná zásoba: Aktívne zvládnutie odbornej slovnej zásoby vo všeobecnom medicínskom
kontexte, rozlišovanie laických a odborných výrazov medicínskej terminológie. Tvorenie
slov pomocou sufixov a prefixov. Kolokácie.
Čítanie a písanie s porozumením: Aktívne zvládnutie tvorby samostatného písomného
prejavu, jeho prezentácie ústnou formou, rozdiely medzi písomnou a ústnou formou
prezentácie. Tvorba PP prezentácie, schopnosť odprezentovať výsledky výskumov na
akademických fórach využitím relevantnej odbornej lexiky.
Odporúčaná literatúra:
Sam McCarter: Medicine I.,II. Student´s Book. Oxford University Press. 144s. ISBN:
0194023001.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský a anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
A
B
100% – 91% 90% – 81%

C
80 – 73%

D
72% - 66%

E
65% - 60%

FX
59% - 0

Vyučujúci: Mgr. Hromadová Katarína, PhD., Mgr. Kotlebová Patricia, PhD., Mgr. Vasiľová

Linda
Dátum poslednej zmeny: 30.09.2019
Schválil: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

