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Moduł zajęć:
n a z w a m o d u ł u z a j ę ć Łacina
Wymiar ECTS
Status modułu
Forma zaliczenia końcowego

4
obowiązkowe
zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne

brak wymagań

Kierunek studiów:
nazwa kierunku studiów
ogólnoakademicki

Profil kształcenia
Kod formy studiów i poziomu kształcenia

SM/SJ
1/2

Semestr studiów

polski/łaciński

Język kształcenia

Prowadzący moduł zajęć:
Nazwa wydziału prowadzącego kierunek
Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Centrum Językowe CM UJ
mgr Teresa Morawska

Koordynator modułu

Efekty kształcenia:
Symbol efektu

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis efektu kształcenia

Symbol
obszaru*

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
LA_W_01
LA_W_02

Posługuje się polską i łacińską nomenklaturą medyczną;

Zna nomenklaturę łacińską w stopniu wystarczającym do rozumienia i
opisywania czynności lekarskich, stanu zdrowia zwierząt oraz chorób; WET_W1_13
UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:
Posługuje się polską i łacińską nomenklaturą medyczną;

LA_U_01
LA_U_02

WET_W1_13

Potrafi się posługiwać nomenklaturą łacińską w stopniu
wystarczającym do rozumienia i opisywania czynności lekarskich,
stanu zdrowia zwierząt oraz chorób;

Treści kształcenia:
Ćwiczenia
Tematyka zajęć

WET_U1_12
WET_U1_12

60
Semestr 1

godz.

Fonetyka, akcent.
Czasownik i formy koniugacyjne, orzeczenie.
Tempus praesens.
Deklinacja rzeczowników.
Deklinacja pierwsza, rzeczowniki łacińskie i greckie. Zakończenia przypadków deklinacji
pierwszej.
Deklinacja druga (wyjątki). Zakończenia przypadków deklinacji drugiej.
Przymiotnik deklinacji pierwszej i drugiej.
Odmiana rzeczowników z przymiotnikami.
Odmiana zaimków dzierżawczych.
Strona bierna czasowników(zamiana strony czynnej na bierną).
Deklinacja trzecia (trzy typy deklinacyjne).
Wzory deklinacyjne (I,II,III typ)
Oznaczanie rodzaju rzeczowników deklinacji trzeciej.
Osobliwości w odmianie niektórych rzeczowników, rzeczowniki pochodzenia greckiego.
Przymiotniki deklinacji trzeciej. Wzory deklinacyjne, odmiana przymiotników z
rzeczownikami.
Participium praesentis activi. Odmiana i przykłady w języku medycznym.
Rozpoznania i sentencje z zakresu poznanej gramatyki.
Ćwiczenia gramatyczne z zakresu powyższej gramatyki.
Semestr 2
Deklinacja IV. Wyjątki rodzajowe.
Zakończenia przypadków IV deklinacji.
Rzeczowniki zakończone na –us należące do różnych deklinacji.
Deklinacja V. Wyjątki rodzajowe. Odmiana przez przypadki.
Stopniowanie przymiotników. Odmiana przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.
Porównania, Genetivus partitivus, ablativus comparativus.
Przysłówki, stopniowanie.
Liczebniki (główne, porządkowe do tysiąca, podziałowe, przysłówkowe do dziesięciu
Zaimki (osobowe, zwrotny, wskazujące, względne, pytajne).
Coniunktivus praes.et pass.
Przedrostki greckie w terminologii medycznej.
Receptura, skróty recepturowe.
Rozpoznania i sentencje z zakresu poznanej gramatyki.
Ćwiczenia gramatyczne z zakresu powyższej gramatyki
Realizowane efekty
kształcenia

LA_W_01, LA_W_02, LA_U_01, LA_U_02
I. Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy:
sprawdzanie kompetencji językowo-gramatycznych w formie krótkich testów obejmujących
wiedzę gramatyczną i umiejętność tłumaczenia tekstów (kilka w semestrze)

Sposoby weryfikacji
oraz zasady i kryteria
oceny

II. Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie umiejętności:
•
czytanie tekstu ze zrozumieniem
•
tłumaczenie tekstu ustne i pisemne
•
analiza tekstu
•
wygłoszenie sentencji (do wyboru 30 sentencji na pamięć).
Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych.
Skala ocen:
I.
0-59 % – ocena ndst
II.
60-70 %. – ocena dst
III.
71-75 %. – ocena + dst
IV.
76-85 %. – ocena db
V.
86-90 % – ocena + db

VI.

91-100 % – ocena bdb

Testy pisemne i odpowiedzi ustne powinny być zaliczone na minimum 60% liczby
punktów.
Literatura:
Podstawowa

Uzupełniająca

1. J. Landesberg, Język Łaciński dla studentów weterynarii WSR.
2. S. Filipczak- Nowicka, Z. Grech-Żmijewska, Lingua Latina at usum medicinae
studentium.
3. B. Bruska, Latinitas medicinalis..
4. M. Piekarz, Lingua Latina medicinalis
5. J. Babecki, S. Bober, Słownik lekarski łacińsko-polski.
6. J.Babecki, B. Dąbrowska, Słownik lekarski polsko- łaciński.

Struktura efektów kształcenia:
Obszar kształcenia nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego
w tym:
wykłady
ćwiczenia i seminaria
konsultacje
udział w badaniach
obowiązkowe praktyki i staże
udział w egzaminie i zaliczeniu
praca własna

4

ECTS**

62
0
60
0
0
0
2

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

2,5

ECTS**

38

godz.

1,5

ECTS**

)* - Obszary kształcenia w zakresie nauk: H - humanistycznych; S - społecznych; P - przyrodniczych; T technicznych; M - medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej; R - rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; A w zakresie sztuki
)** - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. Zajęć

