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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Lekarsko-stomatologiczny 

Program kształcenia  
Kierunek: higiena stomatologiczna,                                   

studia stacjonarne I stopnia, profil ogólnoakademicki 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/ przedmiotu: Język obcy 

Kod przedmiotu: 44825 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 
Studium Języków Obcych WUM  
ul. Księcia Trojdena 2a,  02-109 Warszawa 

Kierownik jednostki/jednostek: Dr Maciej Ganczar 

Rok studiów:  I rok 

Semestr: semestr I i II 

Typ modułu/przedmiotu  Podstawowy 

Osoby prowadzące: 

Mgr Grażyna Wodnicka – język angielski 

Mgr Barbara Tryuk-Czapska – język francuski 

Mgr Mariola Strzelak – język niemiecki 

Mgr Paweł Hoch – język rosyjski 

Erasmus TAK/NIE  Nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus: 

Mgr Grażyna Wodnicka 

tel. 22-57-20-863 

adres e-mail: sjosekretariat@wum.edu.pl 

Liczba punktów ECTS: 3 

2. Cele kształcenia   

1. Posługiwanie się wybranym językiem obcym na poziomie B2 według ESOKJ w zakresie higieny 

stomatologicznej, z rozróżnieniem języka tekstów specjalistycznych i komunikacji w środowisku 

zawodowym oraz w komunikacji z pacjentem. 

3. Wymagania wstępne  

Opanowanie wybranego języka na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy (ocena na świadectwie maturalnym lub właściwy certyfikat). 

 

Język obcy 
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego efektu 

kształcenia 
Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer) 

           WIEDZA – absolwent  

 

 
HS-W02 

 

 

W wybranym języku obcym: 

 
1.Posiada niezbędną wiedzę ogólną i kierunkową w 

zakresie podstawowych nauk medycznych i 

stomatologicznych 

 

 
P6S-WG 

          UMIEJĘTNOŚCI - absolwent   

           HS-U16 

 

 

 

 

 
          HS-U15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         HS-U11 

1.Zna język obcy – rozumie znaczenie głównych 

wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na 

tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z 

rozumieniem dyskusji na tematy związane ze 

zdrowiem publicznym 

 
2.Posługuje się zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych), umożliwiających realizację zadań 

zawodowych; interpretuje wypowiedzi dotyczące 

wykonywania typowych czynności zawodowych 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka; analizuje i interpretuje krótkie 

teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych 

czynności zawodowych; formułuje krótkie i 

zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne 

umożliwiające komunikowanie się w środowisku 

pracy; 
korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji 

 
3.Wyraża swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np.poprzez 

przeprowadzenie prezentacji) na poziomie 

akademickim 

P6S-UW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
– absolwent jest gotów do 

 

 

         HS-K09 
 

Stosowania metod prawidłowej komunikacji w 

relacjach z pacjentami i współpracownikami 
P6S-UO 

 

 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład -                   - - 
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Seminarium - - - 

Ćwiczenia 60 2 15  -   20 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

C1-2 - Specjalności w stomatologii, podstawowa terminologia stomatologiczna  

        w wybranym języku obcym  

C3 - Osoby pracujące w klinice dentystycznej, zakres obowiązków  

C4 - Podstawowe obowiązki higienisty/tki  

C5 - Budowa anatomiczna jamy ustnej  

C6 - Uzębienie – rodzaje zębów, ich budowa i funkcje  

C7 - Wyposażenie i podstawowe narzędzia używane w poradni stomatologicznej   

C8 - Codzienna higiena jamy ustnej – stosowane środki i metody   

C9 - Techniki szczotkowania i nitkowania zębów  

C10 - Czyszczenie języka, płukanie jamy ustnej  

C11 - Rodzaje szczoteczek i past do zębów.  

C12 – Kolokwium  

C13 - Wyjaśnianie pacjentowi zasad higieny jamy ustnej  

C14 - Wyjaśnianie rodzicom zasad higieny jamy ustnej dzieci  

C15 - Zastosowanie fluoru w profilaktyce stomatologicznej  

C16 - Skutki nadmiaru fluoru – ostrzeganie i udzielanie porad pacjentom  

C17 - Rozwój próchnicy  

C18 - Wpływ czynników dietetycznych na rozwój próchnicy  

C19 - Choroby przyzębia  

C20 – Usuwanie złogów nazębnych  

C21 – Laki szczelinowe  

C22 – Kolokwium  

C23 - Wywiad medyczny, dokumentacja medyczna  

C24 - Umawianie pacjenta na wizytę, kierowanie na leczenie specjalistyczne  

C25 – Wypowiedzi ustne – prezentacje  

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych zajęć 
Sposoby weryfikacji 

efektu kształcenia 
Kryterium zaliczenia 

 
HS-W.02, HS-U.16, 

HS-U.15, HS-U.11, 

HS-K.09 

 

C01-11 
Kolokwium  

Forma testowa 

pisemna 
60% 

 
HS-W.02, HS-U.16, 

HS-U.15, HS-U.11, 

HS-K.09 
 

C13 – 21 
Kolokwium 

Forma testowa 

pisemna  
60% 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: obowiązkowa obecność na wszystkich ćwiczeniach, pisemne 

kolokwium na koniec semestru, wypowiedź ustna – wygłoszenie prezentacji 
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Ocena Kryteria 

2,0 (ndst) poniżej 60% 

3,0 (dst.) 60 – 69,99 % 

3,5 (ddb) 70 – 79,99 % 

4,0 (db) 80 – 85,99 % 

4,5 (pdb) 86 – 90,99 % 

5,0 (bdb) 91– 100 % 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
język angielski 
Wawer Genowefa Anna, Stańska-Bugaj Ewa: English for Dentistry, Warszawa: PZWL 2007 
język francuski 
Fassier Thomas, Talavera-Goy Solange: Le français des médecins, PUG 2008 
język niemiecki 
Szafrański Marceli: Deutsch für Mediziner, Warszawa: PZWL 2008 
język rosyjski 
Hajczuk Roman: Ruskij jazyk w medycynie, Warszawa: PZWL 2008 
Literatura uzupełniająca: 
język angielski 
Studzińska-Pasieka Kinga, Otto Marcin: Open Your English Wider, Łódź: Bestom 2011 
Phinney Donna J., Halstead Judy Helen: Dental Assisting:A Comprehensive Approach, Fourth Edition, 

Delmar Cengage Learning 2013 
język francuski 
Mourlhon-Dallies Florence, Tolas Jacqueline: Santé-médecine.com, Paris: CLE International 2004 
język niemiecki 
Ganczar Maciej, Rogowska Barbara: Medycyna. Język niemiecki. Ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne, 

Warszawa: Hueber Polska 2007 
Rogowska Barbara, Ganczar Maciej: Medycyna. Słownik kieszonkowy polsko-niemiecki, niemiecko-polski, 

Warszawa: Hueber Polska 2008 
język rosyjski 
materiały własne 

 
10.Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład _              _ 

Seminarium _              _ 

Ćwiczenia 60              2 

Samodzielna praca studenta: 
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Przygotowanie studenta do zajęć 15               0,5 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 15               0,5 

Razem 90               3 

11. Informacje dodatkowe  

- Regulamin zajęć w Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
  
1. Studium Języków Obcych (SJO) prowadzi zajęcia z języków nowożytnych i języka łacińskiego zgodnie 

z programem studiów obowiązującym na danym kierunku. 
2. Lektorat kończy się zaliczeniem lub zaliczeniem na ocenę i egzaminem w zależności od nauczanego 

języka oraz kierunku studiów. 
3. Przedmiotem nauczania jest język specjalistyczny, dostosowany do potrzeb zawodowych przyszłych 

absolwentów. 
4. Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowią: udział w zajęciach, pozytywne oceny uzyskane z kolokwiów 

cząstkowych oraz pisemnego sprawdzianu końcowego i prezentacji w przypadku języków nowożytnych. 
5. W przypadku nieobecności: 
- dwie nieobecności w semestrze – obie należy zaliczyć w terminie do dwóch tygodni od daty nieobecności 
- trzy nieobecności w semestrze – student zobowiązany jest napisać podanie do kierownika SJO z prośbą o 

umożliwienie odrobienia i zaliczenia trzeciej nieobecności w trybie indywidualnym 
- cztery i więcej nieobecności w semestrze – student zobowiązany jest do powtarzania semestru (w wypadku 

pobytu w szpitalu lub długotrwałej choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim student może ubiegać się 

o zgodę na zaliczanie nieobecności w sesji poprawkowej). 
6. Student ma obowiązek zgłosić się na pisemny sprawdzian zaliczający semestr w wyznaczonym terminie. 

W przypadku niestawienia się, bądź niezaliczenia sprawdzianu, studentowi przysługuje jeden termin 

poprawkowy ustalony przez prowadzącego. Sprawdzian poprawkowy należy zaliczyć nie później niż przed 

rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W przypadku niezaliczenia poprawy studentowi przysługuje drugi 

termin poprawkowy zgodnie z regulaminem studiów. Student otrzymuje wpis do indeksu od wykładowcy i 

potwierdza go u kierownika lub koordynatora zespołu wykładowców SJO. Potwierdzenia nie wymagają 

oceny wpisywane do e-indeksu. 
7. Student ubiegający się o zwolnienie z lektoratu (przepisanie oceny) powinien złożyć stosowne podanie 

do kierownika SJO w pierwszym tygodniu zajęć. Studentom pierwszego roku oceny nie będą przepisywane. 
8. Forma egzaminu podana jest do wiadomości studentów w przewodniku dydaktycznym dla danego 

kierunku i roku studiów. 
9. Posiadanie certyfikatu z języka obcego, oceny z lektoratu na innym kierunku studiów w WUM lub innej 

uczelni nie zwalnia z uczęszczania na zajęcia przewidziane programem studiów na aktualnym kierunku 

studiów. 
10. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane indywidualnie przez kierownictwo 

SJO. 
 

 

 

 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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