Višješolski študijski program: USTNI HIGIENIK 2015
Predmet P1: STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU

1. IME PREDMETA
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU
2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji so:
• razviti bralne spretnosti (branje za informiranje)
• usvojiti strokovno terminologijo študijskega področja
• razviti sposobnosti in motivacijo za permanentno organizirano ali samostojno
izobraževanje
• spoznati procese branja
• spoznati etimologijo in strukture strokovnih terminov
• usposobiti se za sporazumevanje s strokovnjaki s področja ustne higiene in
medicine v tujem jeziku;
• usposobiti se za iskanje in razumevanje strokovnih informacij v tujem jeziku;
3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Študent poleg generičnih pridobi še naslednje kompetence:
•
•

poznavanje strokovne terminologije s področja medicine
poznavanje strokovne terminologije s področja ustne higiene
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4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI
Študent:
• spozna teorijo procesa branja za
informiranje, tehnike in pristope
• prepoznava vlogo jezika v kulturi
medicine
• se seznani s teorijo besedotvorja etimologija in struktura strokovnih
terminov - (predpone - čas, kraj,
smer, barve, število, vrsta, koreni telesni sistemi, anatomski položaj,
zapone - stanja, procesi, diagnoze,
posegi, itd.)
• usvoji strokovno terminologijo s
področja anatomije, fiziologije,
nekaterih patoloških procesov in
stanj/diagnoz, postopkov, posegov
in pripomočkov
• spozna specifične strokovne izraze
področja ustne higiene (v povezavi s
vsebinami in programi drugih
strokovnih predmetov)
• spozna osnovno zgradbo ter principe
strukturiranja in razčlenjevanja
strokovnih terminov
• prepoznava etimologijo strokovnih
terminov, kar omogoča lažje
pomnjenje in transfer

FORMATIVNI CILJI
Študent:
• uporablja tehnike in pristope branja tuje
strokovne literature
•
•
•
•
•

analizira in prepoznava sestavne dele
strokovnih terminov in njihov pomen,
tudi v odvisnosti od sobesedila
koristno uporablja ta znanja pri študiju
drugih strokovnih vsebin
razvija sposobnost širjenja strokovnega
besedišča na osnovi poznanih principov
besedotvorja
prilagaja izbiro terminov za
komunikacijo s strokovnimi sodelavci
ter jih ustrezno uporabljati
uporablja strokovne slovarje in druge
priročnike

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 47
(35 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj)
Število ur samostojnega dela: 73
(30 ur študij literature, 43 ur vaj in samostojna priprava na izpit)
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