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Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu przedmiot fakultatywny stopień II    rok I  stacjonarne 

Cykl dydaktyczny semestr zimowy Jęz. wykładowy: angielski  

Założenia i cele przedmiotu 
Opanowanie słownictwa w języku angielskim z zakresu badań biomedycznych na zwierzętach lub tkankach 
odzwierzęcych. Analiza tekstów w formie dyskusyjnej (journal club) i prezentacja własnych pomysłów. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Zajęcia audytoryjne  30 godz. 

Metody dydaktyczne 
ćwiczenia językowe wykonywane grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku. 
konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Słownictwo związane z planowaniem badań na zwierzętach. Poruszenie zagadnień z zakresu badań chorób 
ludzkich na modelach zwierzęcych. Analogie pomiędzy organizmem ludzkim i  zwierzęcym w procesach 
metabolicznych i fizjologicznych. Dyskusja na zadane tematy (literatura naukowa), przygotowanie i wygłaszanie 
prezentacji.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

brak 

Założenia wstępne 
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

Efekty kształcenia 

01 – potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę fachową w języku angielskim i rozumie sens artykułów i 
dokumentów. Zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 
02 – potrafi wypowiadać się na wybrane tematy zawodowe posługując się fachowym słownictwem. Zgodnie z 
wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
03 – posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim, z wykorzystaniem 
specjalistycznego słownictwa. Zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia  

prezentacja 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

 Prezentacja końcowa 100% 

Miejsce realizacji zajęć
 

sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

 materiały i artykuły z prasy ogólnej i branżowej 

 P. K. H. Chow, R. T. H. Ng, B. E. Ogden, Using Animal Models in Biomedical Research: A Primer for the Investigator, 2008, World Scientific, ISBN 
978-981-270-663-8  

 P. M. Conn, Sourcebook of Models for Biomedical Research, 2008, Humana Press Inc., a part of Springer Science+Business Media, LLC, ISBN 
978-1-59745-285-4 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 55 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

1 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01/U Student potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę fachową w języku angielskim i rozumie 
sens artykułów i dokumentów. Zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

K_U08 

02/U Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim, z 
wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa. Zgodnie z wymogami określonymi dla 
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

K_U09 

https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierce+K.+H.+Chow%22
https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+T.+H.+Ng%22
https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bryan+E.+Ogden%22
https://books.google.pl/books?id=NtWM8gD9Z2MC&hl=pl&sitesec=reviews


03/U Student potrafi wypowiadać się na wybrane tematy zawodowe posługując się fachowym 
słownictwem. Zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

K_U10 

 


