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Kierunek:
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Rodzaj studiów i profil: I stopień ogólno akademicki/praktyczny:

Kod przedmiotu:
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Tryb studiów

Rok

stacjonarne

I

Semestr
1-2

Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

60+60

4+4

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

obligatoryjny angielski / polski

Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: mgr Marta Radzicka
e-mail: mbaranska@awf.gda.pl
Wymagania wstępne:
test kompetencji językowych określających poziom zaawansowania
Cele przedmiotu:
Przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w zakresie tematów przewidzianych programem nauczania poprzez doskonalenie nabytych i nabywanych
sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania krótkich tekstów i rozumienia tekstu pisanego
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1

Zna słownictwo w zakresie życia codziennego oraz studiowanej dziedziny.

M1_W02, M1_W10, M1_U14,
H1P_W03

W2

Zna podstawowe kategorie gramatyczne i funkcje językowe języka angielskiego niezbędne do poprawnej
komunikacji.

M1_U14, X1A_W01

W3

Posiada podstawową wiedzę o krajach obszaru anglojęzycznego z dziedzin realioznawstwa odnoszących się do
profilu studiów.

H1A_W10

Potrafi opisywać osoby, miejsca, zdarzenia, czas, czynności, emocje, zainteresowania, itp.

M1_U14,

UMIEJĘTNOŚCI
U1

U2

Potrafi komunikować się w zakresie studiowanej dziedziny; rozumie wypowiedzi ustne i teksty pisane; potrafi
formułować i odpowiadać na postawione pytania.

M1_U03, M1_U04, H1A_U07,
H1P_U12, H1P_U11

U3

Potrafi redagować i przedstawiać wypowiedzi dotyczące tematów ogólnych i studiowanej dziedziny.

H1A_U09, H1P_U14, M1_U12,
M1_U13

U4

Potrafi samodzielnie korzystać z literatury fachowej i materiałów uzupełniających pochodzących z różnych
mediów.

X1A_U05

K1

Potrafi nawiązać i podtrzymać kontakt werbalny z użytkownikiem obcojęzycznym.

M1_K04, H1A_K02, H1P_K02

K2

Ma wyrobione nawyki do dalszej samodzielnej pracy nad językiem.

M1_K01, H1A_K01, H1P_U01,
X1A_U07, X1A_K05

KOMPETENCJE

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Ocena semestralna ustalana jest wg następujących progów procentowych sumowanych z całości punktów możliwych do uzyskania w czasie semestru: 0-50% - ndst, 51-60% dst, 61-70% - dst plus, 71-80% - db, 81-90% - db plus, 91-100% - bdb. Punkty przydzielane są wg zasady średniej ważonej w następujących proporcjach: sprawdziany pisemne
i testy – 60%, aktywność na zajęciach, w tym wypowiedzi ustne, dyscyplina i przygotowanie do zajęć – 30%; prace samodzielne, w tym prezentacje – 10%.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Przedmiot realizowany w formie lektoratu. Wykorzystuje się m. in. następujące formy pracy: praca samodzielna, praca w parach, praca w grupie i inne formy aktywizujące
studentów zależności od ich możliwości językowych (prace projektowe, nauka poprzez nauczanie innych , uczenie zadaniowe, dyskusje, symulacje, odgrywanie ról, , gry
językowe , rebusy, quizy, zagadki leksykalno-gramatyczne) ; korzystanie z tekstów pisanych oraz materiałów audio-wizualnych,
Treści kształcenia:
Ćwiczenia:
Wybrane zagadnienia z fizjoterapii ogólnej i rehabilitacji medycznej.
Części ciała ludzkiego, układ szkieletowy, stawy, mięśnie, uszkodzenia układu mięśniowo-szkieletowego, pojęcie i klasyfikacja bólu.
Układ krążenia, serce, utrzymanie sprawności w chorobach układu krążenia.
Układ oddechowy, rehabilitacja w chorobach płuc i fizjoterapia układu oddechowego.
Ćwiczenia rehabilitacyjne – instrukcje
Prezentacje – struktura, język, formy
Rozszerzenie zakresu leksykalnego i frazeologicznego, powtórzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu gramatyki, tłumaczenia i rozumienie ze słuchu tekstów profesjonalnych.
Forma zaliczenia:
Literatura:

Zaliczenia z oceną po każdym semestrze oraz egzamin po zakończeniu lektoratu.

Podstawowa:
‘English for Physiotherapy’, Joanna Ciecierska; Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Uzupełniająca:
‘English for Health Sciences’, Martin Milner
Artykuły i inne materiały dodatkowe z zakresu medycyny i fizjoterapii
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Aktywność
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje

Obciążenie studenta
120 godz.
118 godz.
2 godz.

Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

200 godz.
ECTS 8

