SYLABUS
rok akademicki 2018/2019 - cykl kształcenia 2018-2021
Nazwa
modułu/przedmiotu:

Język obcy - język angielski

Wydział:

Kod modułu

DT.1.022

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów:

DIETETYKA

Specjalności:

—

Poziom studiów:

I (licencjackie) ■ II (magisterskie) □ III (jednolite magisterskie) □ (doktoranckie) □

Rodzaj studiów:

stacjonarne ■ niestacjonarne □

Rok studiów:

I ■ II■ Ilia IV □ V □ VI □

Typ modułu/przedmiotu:

obowiązkowy ■ fakultatywny □

Język wykładowy:

polski ■ obcy □

Forma kształcenia

Semestr
studiów:

-

Seminarium (S)

-

-

Zajęcia praktyczne (ZP)

-

Praktyki zawodowe (PZ)

-

Inne: samokształcenie

20

Forma nakładu pracy studenta

120

2. Czas pracy własnej studenta
• Samokształcenie
• Przygotowanie do zajęć i sprawdzianów

20
60

Punkty ECTS za moduł/przedmiot

9

Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe

Sumaryczne obciążenie pracy studenta

8

120

E-wykłady (eW)

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie, sprawdzenie, itp.)

2m 3 u Am 5 ■ 6 □ 7

Godziny

Wykład (W)

Ćwiczenia (Ć)

U

10 □ 11 □ 12 □

200
8

Cele kształcenia:
-Doskonalenie do poziomu B2 czterech sprawności językowych: czytania, pisania, rozumienia i mówienia w języku
angielskim.
-Opanowanie fachowego słownictwa w zakresie dietetyki i nauk o zdrowiu w stopniu umożliwiającym korzystanie z
piśmiennictwa zawodowego i naukowego.
-Nabycie umiejętności komunikacyjnych w dziedzinie dietetyki i tematyki pokrewnej.
Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów
kształcenia oraz formy realizacji zajęć:

Numer
efektu
kształcenia

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów
kształcenia:

Forma zajęć
dydaktycznych
* w p is z s y m b o l

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

K U 13

1. stosuje zasady gramatyki w wypowiedziach ustnych i
pisemnych.
2. wykonuje ćwiczenia gramatyczne i leksykalne z użyciem
terminologii specjalistycznej.
3. odpowiada na pytania egzekwujące rozumienie tekstu.
4. formułuje odpowiedzi ustne i pisemne na zadany temat.
5. czyta i analizuje tekst specjalistyczny.
6. streszcza w
nauczanym języku obcym tekst ogólny i
specjalistyczny.

Testy cząstkowe
Egzamin końcowy

c

MCQ, MRQ, SSQ

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

K_K 03

1. chętnie uczestniczy w zajęciach /frontalnych, pracy w
parach i grupach/
2. kreuje sytuacje sprzyjające zdobywaniu wiedzy i
umiejętności.
3. swoją postawą zwiększa motywację kolegów.
4. analizuje i ocenia własny poziom wykonywania zadań,
jakość swojej pracy i szuka możliwości jej usprawnienia

Przedłużona
obserwacja
nauczyciela
prowadzącego

c

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w zakresie wiedzy:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)',
Egzamin pisemny - student generuj e/rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego w yboru/M C Q /; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)',

w zakresie umiejętności:
Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini - clinical examination);
Realizacja zleconego zadania; Projekt; Prezentacja;
w zakresie kompetencji społecznych:
Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli,
kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfoiio);
TREŚĆ ZAJĘĆ:
Seminarium:
1. Ciało ludzkie, części, narządy
2. Układ powłokowy
3. Układ pokarmowy
4. Układ oddechowy
5. Układ nerwowy
6. Narządy zmysłów
7. Wstęp do dietetyki
8. Piramida żywieniowa
9. Zasady zdrowego odżywiania
10. Grupy pokarmów i ich procentowy udział w dziennej diecie
11. Metody przygotowywania posiłków
12. Metody przechowywania żywności
13. Podział chorób ze względu na ich przyczyny, przebieg i rolę diety

14. Ryzyko stosowania różnych diet
15. Zaburzenia odżywiania
Samokształcenie:

1. Eseje dotyczące przygotowywania diet terapeutycznych
2. Tłumaczenia tekstów z angielskiego i z polskiego
3. Prezentacje wybranych zagadnień dotyczących pracy dietetyka____________________________
Literatura podstawowa
-English for Dietetics - B.Gorbacz-Gancarz i inni
-The Language of Medicine In English- E i M. Tiersky
- Materiały własne, strony tematyczne WWW
Literatura uzupełniająca - English for Medical Sciences-Anna Lipińska i inni; Oxford Concise Medical Dictionary

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Podręczniki, laboratorium językowe, magnetofon, odtwarzacz DVD

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Obecność i przygotowanie do poszczególnych zajęć, zaliczenie testów cząstkowych, zdanie egzaminu
końcowego.________________________________________________________________________
Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-mail)
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Jaczewskiego 4, tel. 81 448-62-20

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
mgr Anna Misiuna-Kleinrok
Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:
mgr Anna Misiuna-Kleinrok
Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia
Kierownik

Piakiycznej Nauki Języków Obcych

Data sporządzenia sylabusa: 15.08.2018

Podpis Dziekana
PRODZIEKAN
_ Wydziału Nauk o Zdrowiu
UmwersytetŁKMedycznego w Lublinie

