
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Teoria i praktyka przekładu  
2. Język wykładowy: angielski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Marta Giersz 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu:  

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 

zajęć 
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6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

Udział w wykładach 29h/22h 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 26h/30h 

Samodzielne przygotowywanie się do zajęć 10h/13h 

Przygotowanie do egzaminu 8h/8h 

Udział w egzaminie 2h/2h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 75/75 

Punkty ECTS 3ECTS/3ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 31h/24h 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: I semestr, brak wymagań wstępnych,  

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma zajęć Metody kształcenia 

Metody weryfikowania  
(sprawdzania, oceniania) 

efektów uczenia się 
Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W05 

Zna anglojęzyczną terminologię stosowaną do współ-
czesnego podejścia teoretycznego do przekładu, oraz 
elementów przekładu właściwych dla danego obszaru 
kulturowego związaną ze sferą działalności zawodo-
wej 

Wykład 

wykład informacyjny, wykład 
problemowy, wykład konwer-
satoryjny, metoda ćwicze-
niowo-praktyczna 

Udział w dyskusji, praca pisemna 
na zajęciach, egzamin 

K1P_W09 Zna teorie, typologię, techniki i strategie przekładu Wykład 

wykład informacyjny, wykład 
problemowy, wykład konwer-
satoryjny, metoda ćwicze-
niowo-praktyczna 

Udział w dyskusji, praca pisemna 
na zajęciach, egzamin 

Umiejętności 

K1P_U01 

Potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki prze-
kładu poprzez wyszukiwanie, analizowanie, wartościo-
wanie i kategoryzowanie informacji z wykorzystaniem 
źródeł tradycyjnych i elektronicznych 

Wykład 

wykład informacyjny, wykład 
problemowy, wykład konwer-
satoryjny, metoda ćwicze-
niowo-praktyczna 

Udział w dyskusji, egzamin 
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K1P_U16 
Potrafi analizować wybrane zjawiska teorii przekładu 
dla potrzeb działalności zawodowej (pracy tłumacza) 

Wykład 

wykład informacyjny, wykład 
problemowy, wykład konwer-
satoryjny, metoda ćwicze-
niowo-praktyczna 

Udział w dyskusji, egzamin 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształcania za-
wodowego dotyczącego tłumaczenia tekstów o zróżni-
cowanej tematyce 

Wykład 

wykład informacyjny, wykład 
problemowy, wykład konwer-
satoryjny, metoda ćwicze-
niowo-praktyczna 

Ocena nauczycielska i koleżeńska 

K1P_K03 
Potrafi właściwie identyfikować i rozstrzygać dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu tłumacza oraz 
przestrzegać zasad etyki zawodowej w pracy tłumacza 

Wykład 

wykład informacyjny, wykład 
problemowy, wykład konwer-
satoryjny, metoda ćwicze-
niowo-praktyczna 

Ocena nauczycielska i koleżeńska 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 
Aktywność Oceny Obliczenia 

Zadania na zajęciach  2-5 Średnia ocen 20% 

Aktywność na zajęciach 
(udział w dyskusji, prace pi-
semne podczas zajęć, 
ocena nauczycielska i kole-
żeńska) 

2-5 Średnia ocen 20% 

Obecność 2 dozwolone nieobec-
ności 

10% 

Egzamin 2-5 50% 

Wynik końcowy 2-5 20%+20%+10%+50% = 100% 

Skala ocen 0% - 59% ndst 60% - 69% dst 70% - 79% dst+ 80% - 89% db 90% - 94% db+ 

95% -100% bdb 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane: wykład 
1. Badania z dziedziny przekładu, translatoryka, przekładoznawstwo, historia, definicje. 
2. Teorie przekładu – “przesunięcie” tłumaczeniowe, okres językoznawczy, opisowe studia nad przekładem. 
3. Polisystem, model Snell-Hornby. 
4. Przekład jako akt komunikacji; analiza procesu przekładu; zasady pracy tłumacza. 
5. Nieprzekładalność, problemy przekładu; językowe i pozajęzykowe uwarunkowania procesu przekładu. 
6. Największe błędy tłumaczeniowe. 
7. Tłumacz „widoczny” i „niewidoczny”. 
8. Przekład a kultura  
9. Nowoczesne technologie w przekładzie. 
10. Współczesne badania translatoryczne i ich interdyscyplinarność. 
11. Ekwiwalencja i adekwatność; słownictwo bezekwiwalencyjne; interferencja językowa. 
12. Etyka pracy tłumacza 
13. Rola tłumacza według przepisów prawa 
14. Tłumaczenie jednostek frazeologicznych; transkrypcja i transliteracja; jak tłumaczyć nazwy własne, nazwiska i nazwy 
geograficzne. Największe błędy w tłumaczeniach (na przykładzie tłumaczeń turystycznych). 
15. Najważniejsi polscy tłumacze i ich prace. 

11. Wymagane środki dydaktyczne 
Brak specjalnych wymagań 

12. Literatura przedmiotu: 
a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 
E. A. Nida, Ch. R. Taber, The Theory and Practice of Translation 
K. Lipiński, Vademecum tłumacza. Kraków 2000 
b. Literatura uzupełniająca: zapis j.w. 
Belczyk, A., Poradnik tłumacza, wydanie 3, 2014 
Berezowski Ł.J., Translatoryka i Translacje. Przekład w XXI wieku. Wyzwania-możliwości-trendy, Łódź, 2020 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.) Wykłady w Power Point przesyłane studentom. 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Wykład dr Marta Giersz 
 
 

 


