
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PDW – Wprowadzenie do przekładu literackiego 
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 Lingwistyka Stosowanej 

 Osoba odpowiedzialna za przedmiot:  

 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 

Forma 
studiów 

  Razem 

Ćwiczenia PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 28 35 
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 2,5 
Niestacjo-

narne 
18 45     

  
      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na 
ocenę 

             

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 ćwiczeniach* 28/18 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 10/16 

Zadania domowe* 19/23 

Samodzielnie przygotowanie się do testu* 6/6 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 63/63 

Punkty ECTS 2,5/2,5 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 2,5/2,5 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 28/18 

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

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_W10 
 

zna i charakteryzuje tłumaczenie literackie, jego ogra-
niczenia, strategie i techniki tłumaczenia z języka an-
gielskiego i na język angielski 

ćwiczenia 

studium przypadku; analiza 
tekstu, burza mózgów, projekt 
tłumaczeniowy 

zadania domowe oraz zadania na 
ocenę podczas zajęć sprawdzające 
wiedzę z metod i technik tłuma-
czenia, dyskusja, obserwacja, test 

K1P_W12 
 

zrozumie podstawowe zasady ochrony własności inte-
lektualnej oraz prawa autorskiego w zakresie tłuma-
czeń 

ćwiczenia 
burza mózgów, dyskusja, prace pisemne, zadania domowe, 

udział w dyskusji, realizacja tłuma-
czenia grupowego, test 

Umiejętności 

K1P_U01 
 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, oceniać i prze-
twarzać informacje na potrzeby wykonywanych tłu-
maczeń korzystając ze  słowników i materiałów źró-
dłowych 

ćwiczenia 

studium przypadku; analiza 
tekstu, projekt tłumaczeniowy 

zadania domowe, dyskusja, obser-
wacja, indywidualny projekt tłu-
maczeniowy  

K1P_U02 
 

potrafi analizować problematykę tłumaczenia literac-
kiego wykorzystując apart pojęciowy ćwiczenia 

studium przypadku; analiza 
tekstu, projekt tłumaczeniowy 

zadania domowe, dyskusja, obser-
wacja, indywidualny projekt tłu-
maczeniowy  

K1P_U09 
 

potrafi dokonać analizy i interpretacji tekstu literac-
kiego na potrzeby wykonywanych tłumaczeń  ćwiczenia 

studium przypadku; analiza 
tekstu, projekt tłumaczeniowy 

zadania domowe, dyskusja, obser-
wacja, indywidualny projekt tłu-
maczeniowy  

K1P_U11 
 

ma umiejętności w zakresie tłumaczeń literackich z ję-
zyka angielskiego i na język angielski  

ćwiczenia 
studium przypadku; analiza 
tekstu, projekt tłumaczeniowy 

zadania domowe, dyskusja, obser-
wacja, indywidualny projekt tłu-
maczeniowy  



Program przedmiotu  
K1P_U14 

 
posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na 
właściwe planowanie i realizację zadań związanych z 
tłumaczeniem tekstów literackich 

ćwiczenia 
metoda ćwiczeniowo-prak-
tyczna 

zadania domowe sprawdzające 
wiedzę z metod i technik, obser-
wacja, test 

K1P_U15 
 

potrafi zaplanować doskonalenie i rozwój kompeten-
cje językowych wykorzystywanych w przekładzie lite-
rackim 

ćwiczenia 

metoda ćwiczeniowo-prak-
tyczna 

zadania domowe oraz zadania na 
ocenę podczas zajęć sprawdzające 
wiedzę z metod i technik tłuma-
czenia 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
 

jest gotów do oceny swojej wiedzy i umiejętności 
praktycznych w zakresie tłumaczeń tekstów literackich 

ćwiczenia 
studium przypadku, analiza 
tekstu, projekt tłumaczeniowy 

obserwacja, samoocena, ocena 
nauczycielska, ocena koleżeńska 

K1P_K02 
 

jest gotów do doskonalenia swojej wiedzy i umiejęt-
ności w zakresie tłumaczeń tekstów literackich oraz 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku problemów 

ćwiczenia 
studium przypadku, analiza 
tekstu, projekt tłumaczeniowy 

obserwacja, samoocena, ocena 
nauczycielska, ocena koleżeńska 

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

Punktowane zadania domowe (40%),  

Punktowane tłumaczenia wykonane podczas zajęć (30%),  

Test (30%) 
100% - 90%  bardzo dobry 
89% - 83%  dobry plus 
82% - 75%  dobry  
74% - 68%  dostateczny plus 
67% - 60%  dostateczny 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 

 Tłumaczenie uwzględniające specyfikę gatunku literackiego (przekład dramatu, poezji, prozy) 

 Estetyka tłumaczenia 

 Kulturowe aspekty tłumaczenia literackiego – nieprzekładalność kulturowa 

 Tłumaczenia imion, nazw własnych i tytułów  

 Przekład humoru, ironii 

 Kontekst historyczny – tłumaczenie archaizmów, dialektów i gwar 

 Typowe dla tłumaczenia literackiego błędy przekładu 

 Tłumaczenie wybranych tekstów literackich 
11. Wymagane środki dydaktyczne 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 

Bukowski, P. and Heydel M. (2009) Współczesne teorie przekładu. Antologie. 

Kraków: Znak. 

Belczyk, A. (2004) Poradnik tłumacza. Kraków: Wydawnictwo IDEA. 

Hejwowski, K. (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN. 

b. Literatura uzupełniająca: zapis j.w. 
 

           Munday, J. (2001) Introducing Translation Studies. London: Routledge 

 
c. Netografia:  

Materiały żródłowe w zasobach otwartych 
13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.) 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.ćwiczenia  
 

 


