
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni 30

ECTS semestr zimowy 1 semestr letni 2
Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni Z

1.

1.
2.

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

1. K_W01

1. K_U18

1. K_K04

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II
rok akademicki 2012/13

etyka
stopień drugi

studia stacjonarne

Karta przedmiotu TEKSTY Z ANALITYCZNEJ FILOZOFII MO RALNEJ
translatorium

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

Nabywanie i doskonalenie umiejętności tłumaczenia etycznych tekstów obcojęzycznych na język polski
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Student zna kluczową terminologię etyczna w języku obcym.

Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
Ogólna znajomość angielskiej terminologii filozoficznej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii kompetencji społecznych
Student potrafi w sposób precyzyjny formułować swoje przekonania w języku obcym

W kategorii umiejętności
Student umie samodzielnie tłumaczyć teksty etyczne z języka obcego na język polski

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)
Zajęcia będą polegać na ćwiczeniu w tłumaczeniu tekstów anglojęzycznych z analitycznej filozofii moralności.

METODY DYDAKTYCZNE*
Praca z tekstem

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć



1.
2.

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza
Student nie wykzauje 

znajomości terminologii 
etycznej w języku obcym

Student zna podstawowe 
terminy etyczne w języku 

obcym.

Student posługuje się terminologą 
etyczną w stopniu pozwalającym 
na dosyć swobodne korzystanie z 

obcojęzycznej literatury 
przedmiotu.

Student samodzielnie posługuje 
się terminologą etyczną w 
stopniu pozwalającym na 
swobodne korzystanie z 
obcojęzycznej literatury 

przedmiotu.

Umiej ętno ści

Student nie wykazuje 
aktywności w nabywaniu i 
doskonaleniu umiejętności 

przekładu tekstu 
obcojęzycznego; nie 

powiększa swojej 
umiejętności przekładu w 

trakcie semestru; nie 
potrafi samodzielnie 
przełożyć prostego 
etycznego tekstu 

obcojęzycznego na język 
polski.

Student wykazuje małą 
aktywność w nabywaniu i 

doskonaleniu umiejętności 
przekładu tekstu 

obcojęzycznego; wykazuje 
niewielki przyrost 

umiejętności przekładu w 
trakcie semestru; potrafi 
samodzielnie przełożyć 

prosty etyczny tekst 
obcojęzyczny na język 

polski.

Student wykazuje średnią 
aktywność w nabywaniu i 

doskonaleniu umiejętności 
przekładu tekstu obcojęzycznego; 
wykazuje umiarkowany przyrost 
umiejętności przekładu w trakcie 
semestru; potrafi samodzielnie 
przełożyć umiarkowanie trudny 
etyczny tekst obcojęzyczny na 

język polski.

Student wykazuje dużą 
aktywność w nabywaniu i 

doskonaleniu umiejętności 
przekładu tekstu 

obcojęzycznego; znacząco 
powiększa swoją umiejętność 
przekładu w trakcie semestru; 
potrafi samodzielnie przełożyć 

trudny etyczny tekst 
obcojęzyczny na język polski.

Kompetencje społeczne

Student nie potrafi 
formułować swoich 
przekonań w języku 

obcym.

Student z pomocą 
prowadzącego i pomocy 

naukowych formułuje 
przekonia w języku obcym.

Student w miarę swobdnie 
korzysta z języka obcego przy 

formułowaniu swoich przkonań.

Student samodzielnie stosuje  
język obcy dla formułowania 

swoich przkonań.

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy 
ustne lub pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie 
potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich 

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Aktywność na zajęciach (ocenianie ciągłe) - 50%
Jedno pisemne kolokwium translatoryjne w semestrze, sprawdzające rozwój umiejętności tłumaczenia - 50%
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Lublin, 25.06.2012r. dr Maksymilian Roszyk
miejsce, data

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60

SUMA GODZIN: 90
Doskonalenie przez samodzielną pracę w domu 30

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 3
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

Zostanie wskazana przez prowadzącego.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Teksty źródłowe podane przez prowadzącego zajęcia.
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA


