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TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Participating in a conversation with a patient at the basic level. Describing ailments and the symptoms of illness. 
Having a small talk with a patient concerning his personal data, job, everyday activities, interests etc. Naming 
parts of the body in detail. Naming the basic medicine and drugs. Speaking about present, past and future 
activities and events, using the appropriate tenses. Recognizing and creating the forms of nominative, 
accusative, instrumental, genitive and locative in chosen nouns and adjectives. Personal pronouns, possessives 
and demonstratives. Basic prepositions (accusative, instrumental, genitive, locative).

WYKŁADY:
-

CEL KSZTAŁCENIA:
Opanowanie języka polskiego na poziomie A1 w codziennych sytuacjach. Przygotowanie do rozmowy z 
pacjentem i komunikacji w szpitalu. Przyswojenie struktur gramatycznych i słownictwa na poziomie 
podstawowym.

OPIS CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA 
POZIOMACH 6-8 PRK PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH I EFEKTÓW 
KIERUNKOWYCH

Symbole ef. dyscyplinowych: M/NM+++, M/NMA_P7S_UW++,
Symbole ef. kierunkowych: D.W6.+, K.5+, KA7_UK2+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA/UCZENIA SIĘ:
Wiedza
W1 - The student knows the basics of Polish grammar and basic Polish vocabulary (A1).
Umiejętności
U1 - The student communicates at the very basic level of Polish (A1).
Kompetencje społeczne
K1 - The student works regularly on the improvement of his command of Polish language.

LITERATURA PODSTAWOWA
2) Jurek T., Proszę mi powiedzieć, co się stało. Podręcznik języka polskiego dla studentów medycyny , wyd. 
Wydawnictwo Naukowe UM w Poznaniu, 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Małolepsza M., A. Szymkiewicz, Hurra!! Po polsku 1, wyd. Prolog, 2006 ; 2) Stempek I. et al., Polski krok po 
kroku. Poziom A1 , wyd. Glossa, 2010

Przedmiot/grupa przedmiotów:
Polish 3/4
Dyscypliny: 
nauki medyczne

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS:
Kierunek studiów: Kierunek lekarski

Zakres kształcenia: Kierunek lekarski

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia

Liczba godzin w sem: Ćwiczenia: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia(K1, U1, W1) : The communicative 
approach with the elements of other methods.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA: Test kompetencyjny - Regular 
tests after completed topics.(K1, U1, 
W1) ;ĆWICZENIA: Ocena pracy i wspólpracy 
w grupie - Active participation in the classes, 
individual and group work.(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 1
Język wykładowy: angielski
Przedmioty wprowadzające:
-
Wymagania wstępne:
-

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Instytut Językoznawstwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr Sebastian Przybyszewski

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
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Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia 30 godz.

- konsultacje 2 godz.
32 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

0 godz.

1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 32 h : 25 h/ECTS = 1,28 ECTS
średnio: 1 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,28 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: -0,28 punktów 

ECTS,


