Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów

Fizjoterapia
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu

JĘZYK ANGIELSKI

Subject Title
Całk.

2

Studia stacjonarne
II
Nauki podst. (T/N)

T

ENGLISH LANGUAGE
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
Egzamin
IIF - II- 14
Nazwy
Język angielski na poziomie B2
przedmiotów
Posiada zasób słownictwa niezbędny do komunikowania się w
1. sytuacjach życiowych i społecznych.
Wiedza

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności

Posiada podstawowy zasób słownictwa niezbędny do sprawnej
2. komunikacji związanej z wybranymi zagadnieniami z zakresu
studiowanego kierunku studiów
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych
1. właściwie dobranych źródeł.
2.

Kompetencje
społeczne

Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia z życia
codziennego i zawodowego

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne
1. role

Program przedmiotu
Forma zajęć
Seminarium

L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
50
15
|

Seminarium

Sposób realizacji

Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

analiza tekstów, ćwiczenia ze słuchu, praca w grupach

Tematyka zajęć

Liczba godzin

Podstawowa opieka medyczna. Opisywanie dnia pracy. Przysłówki częstotliwości.

2

Symptomy i oznaki choroby. Czasowniki przyimkowe.

1

Sprzęt medyczny w badaniu podstawowym. Tryb rozkazujący.

1

Terminy i skróty medyczne.

1

Ćwiczenia w zakresie czytania i rozumienia literatury fachwej.

2

Formułowanie zaleceń medycznych. Czasowniki modalne.

2

7.

Sprawność sercowo - naczyniowa. Pozyskiwanie historii choroby.

2

8.

System oddechowy . Problemy z oddychaniem. Tryb rozkazujący.

2

Test kontrolny.

2

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

L. godz. pracy własnej studenta
35
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Sprawdziany, wypowiedzi ustne, prace pisemne, prezentacje
efektów kształcenia
multimedialne

Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

KF_W24 zna słownictwo i gramatykę języka obcego
umożliwiające
osiągnięcie poziomu B2+ Europejskiego
1.
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
3.
KF_U27: opanował język obcy w stopniu umożliwiającym
komunikację
i korzystanie ze specjalistycznego
1.
piśmiennictwa
KF_K01 rozumie konieczność rozwoju zawodowego i
inspiruje inne osoby do podnoszenia kwalifikacji
1.
zawodowych

Metody dydaktyczne:
Czytanie, mówienie, pisanie, analiza tekstów, praca w grupach, prezentacje nagrań, prezentacje
multimedialne
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Obecność na zajęciach, pozytywne oceny cząstkowe z testów, prezentacji i zadań pisemnych. Egzamin
pisemny. Egzamin pisemny.
Literatura podstawowa:
[1] "English for Physiotherapy" - Joanna Ciecierska
[2]
[3] "English in Medicine" - Joanna Ciecierska
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2] Vocabulary in Use, wyd. Cambridge
______________
* niewłaściwe przekreślić
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(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis

(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)

