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Kdo jsme

Ústav jazyků na 3. LF zajišťuje jazykovou přípravu studentů 3. lékařské fakulty v rámci předepsaného studijního plánu
pro vybrané typy studijních programů. Zajišťujeme kurzy češtiny pro cizince, lékařské terminologie a angličtiny. Mimo to
nabízíme placené specializované kurzy dalších světových jazyků.

Výuka češtiny
Ústav jazyků zajišťuje výuku češtiny pro cizince v anglickém curriculu. Je určena studentům, jejichž mateřštinou není
český jazyk. Získaná jazyková kompetence v prvním úseku studia tvoří předstupeň při osvojování odborného jazyka
pro účely komunikace s pacienty (Medical Czech). Ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku je pozornost věnována zejména
jazykovým dovednostem potřebným k základní komunikaci s pacienty na jednotlivých odděleních v nemocnici.

V současné době vyučujeme tyto kurzy:

• Czech Intensive Course
• Czech Language I.
• Czech Language II.
• Czech Language - Communication with Patients
• Advanced Czech Communication for Medical Purposes

Bližší informace o kurzech a jejich sylabech:   https://www.lf3.cuni.cz/3LF-784.html

Výuka lékařské terminologie
Kurz představuje úvod do jazyka medicíny a seznamuje studenty s (řecko-latinským) původem lékařských termínů, jejich
jazykovou analýzou a gramatickou strukturou. Porozumění odborným výrazům je předpokladem k jejich správnému
užívání a může významně usnadnit další studium. Proto je tento předmět zařazen již do prvního úseku studia. Ústav
jazyků zajišťuje jeho výuku nejen pro studenty oboru Všeobecné lékařství v českém i anglickém curriculu, ale také v
redukované podobě pro studenty oborů Fyzioterapie a Všeobecná sestra,
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Nutriční terapie a Dentální hygiena.

V současné době vyučujeme tyto kurzy:

• Lékařská terminologie
• Medical Terminology
• Odborná terminologie
• Latinský odborný text: komentovaná četba

Bližší informace o kurzech a jejich sylabech:   https://www.lf3.cuni.cz/3LF-784.html

Výuka angličtiny
Ústav jazyků zajišťuje výuku angličtiny pro studenty 3. ročníku oboru Všeobecné lékařství a pro studenty 1. a 2. ročníku
oboru Fyzioterapie. Cílem kurzů je zejména osvojení odborné terminologie potřebné pro komunikaci s pacientem a pro
analýzu odborných textů.

V současné době vyučujeme tyto kurzy:

• Angličtina pro lékaře
• Odborná angličtina I.
• Odborná angličtina II.
• Academic Communication in English
• Anglická dentální terminologie

Placené kurzy
Ústav jazyků dále nabízí studentům všech ročníků i z jiných fakult Univerzity Karlovy též placené kurzy. Bližší informace
na   https://www.lf3.cuni.cz/3LF-418.html .
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