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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Rosyjskie tłumaczenie filmowe
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Russian Cinema Translation
Kierunek studiów Filologia słowiańska

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Poziom II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina językoznawstwo
Język wykładowy polski/ rosyjski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

ćwiczenia 30 III 2

Wymagania wstępne Dobra znajomość języka rosyjskiego, zainteresowanie  tematyką przekładu 
filmowego

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1- Zapoznanie z podstawowymi technikami tłumaczenia audiowizualnego
C2 - Wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu teorii przekładu w praktyce przekładu filmowego
C3 - Uświadomienie znaczenia kompetencji językowych, interkulturowych, encyklopedycznych w 
pracy tłumacza 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student posiada  wiedzę na temat podstawowych technik 

tłumaczenia filmowego: wersji lektorskiej, napisów i 
audiodeskrypcji

K_W07

W_02 Student  posiada  wiedzę  na  temat  strategii  tłumaczeniowych,
wykorzystywanych  w przekładzie filmowym

K_W07

W_03 Student  zna  techniczne  podstawy  opracowania  wersji
lektorskiej, napisów i audiodeskrypcji

K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student  opanował  warsztat  tłumaczenia  filmowego,  sprawnie

posługuje się listą diаlogową, uwzględnia kody czasowe
K_U08
K_U07

U_02 Student potrafi dokonać prawidłowego doboru sposobu, 
strategii tłumaczeniowej w zależności od gatunku filmowego 

K_U07, 
K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student potrafi potrafi zaplanować i zrealizować  przebieg 
poszczególnych etapów pracy

K_K03
K_K01

K_02 Student  posiada  świadomość  współpracy  z  lektorem,
korektorem językowym, niewidomym konsultantem

K_K04

K_03 Student rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy z zakresu 
translatoryki i doskonalenia swoich kompetencji zawodowych.

K_K01
K_K04

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Ćwiczenia w zwięzłej redakcji tekstu w języku polskim (skracanie tekstu, unikanie redundancji, 
dbałość o poprawność językową, korekta błędów) 

2. Zasady przygotowania wersji lektorskiej – time code, częściowa redukcja informacji

3. Przygotowanie wersji lektorskiej na podstawie listy dialogowej, stosowanie znaków graficznych 
dla lektora                                                                                                                        

4. Opracowanie wersji lektorskiej na podstawie wersji słyszanej tekstu

5. Opracowanie tzw. wizytówek

6.Warsztat pracy lektora – studio nagrań, zasady współpracy tłumacza  z lektorem, cechy dobrego 
lektora

7. Zasady opracowania napisów – ograniczenia techniczne, time cody, adaptacja tekstu, stosowanie 
znaków interpunkcyjnych i leksyki nienormatywnej

8. Opracowanie napisów w programie Word na podstawie wersji lektorskiej 

9.Opracowanie wersji napisowej w programie komputerowym na podstawie napisów w innym 
języku

10. Zasady przygotowania audiodeskrypcji
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11.-12. Tłumaczenie filmowe w kontekście prawa autorskiego i ustawy o radiofonii i telewizji 

13. Organizacje zrzeszające tłumaczy audiowizualnych

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół
W_02 Praca pod kierunkiem Sprawdzian pisemny Oceniony tekst pracy 

pisemnej
W_03 Praca z tekstem Sprawdzian pisemny Oceniony tekst pracy 

pisemnej
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

Sprawdzian pisemny

U_02 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

Sprawdzian pisemny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół
K_02 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół
K_03 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół

VI. Kryteria oceny, wagi

Na ocenę niedostateczną: 
(W) - Student nie nie zna  technik i strategii przekładu audiowizualnego 
(U) - Student nie jest przygotowany teoretycznie do profesjonalnego tłumaczenia tekstów 
audiowizualnych zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo. 
(K) - Student przejawia bierną postawę poznawczą, nie dostrzega potrzeby doskonalenia swoich 
kompetencji zawodowych. 

Na ocenę dostateczną: 
(W) - Student posiada ograniczoną wiedzę w zakresie podstawowych technik i strategii przekładu 
audiowizualnego
(U) - Student jest przygotowany teoretycznie do tłumaczenia tekstów, ma jednak problemy w 
identyfikacją tekstu, nie zawsze potrafi prawidłowo dobrać właściwą technikę i / lub strategię. 
(K) - Student dostrzega potrzebę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, sporadycznie 
jednak angażuje się w dyskusje. 

Na ocenę dobrą: 
(W) - Student dysponuje zadowalającą znajomością zagadnień poruszanych w ramach zajęć, 
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sporadycznie pojawiają się problemy z identyfikacją niektórych zjawisk i pojęć. 
(U) - Student jest przygotowany teoretycznie do tłumaczenia tekstów zróżnicowanych tematycznie i 
gatunkowo, sporadycznie pojawiają się błędy w przyporządkowaniu techniki i strategii do typu 
tekstu. 
(K) - Student dostrzega potrzebę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, często angażuje się 
w dyskusje. 

Na ocenę bardzo dobrą: 
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. prezentowanych na zajęciach zagadnień. 
(U) - Doskonale zna teorię i stosuje ją w praktyce, potrafi ocenić jakość tłumaczenia. 
(K) - Student dostrzega potrzebę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, angażuje się w 
dyskusje, często je inicjuje, poszukując odpowiedzi na problem powstały w trakcie prezentacji 
materiału. 
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 20

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
1. A. Belczyk, Tłumaczenie filmów, Wilkowice 2007.
2.G. Adamowicz-Grzyb, Jak redagować napisy do filmów. ABC tłumacza filmowego. Warszawa 2010
3. T. Tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny. Warszawa 2006.
4. A. Chmiel / I. Mazur, Audiodeskrypcja jako intersemiotyczny przekład audiowizualny – percepcja 
produktu i ocena jakości, [w:] I. Kasperska / A. Żuchelkowska (red.), Przekład jako produkt i kontekst 
jego odbioru. Poznań 2011.
5. A. Szarkowska, Audiodeskrypcja oczami niewidomych, „Przekładaniec“ 20/2008
6. M. Garcarz, Przekład slangu  w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język 
polski. Język a komunikacja 15, Kraków 2007.
7. В.Е. Горшкова, Перевод в кино: дублирование vs. cубтитры: 
[http://www.islu.ru/files/rar/2011/Professores/gorshkova/perevod_v_kino_dublirovanie_vs_ 
subtitry.pdf]
8. В.Е. Горшкова, Кинодиалог как единица перевода, [в:] Вестник НГУ. Сер. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация, 2006, т. 4, вып. 1. 

Literatura uzupełniająca
1. P. Borowczyk, Różne oblicza Asteriksa i zielonego ogra. Studium nad tłumaczeniem dialogów, [w:] 
I. Kasperska / A. Żuchelkowska (red.), Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru. Poznań 2011.
2. A. Hołobut, Superbohater ewoluujący. Przekłady „Batmana” Tima Burtona w ujęciu 
diachronicznym, [w:] I. Kasperska / A. Żuchelkowska (red.), Przekład jako produkt i kontekst jego 
odbioru. Poznań 2011.
3. И. К. Федорова, Перевод кинотекста в свете концепции культурного переноса: проблема 
переврдческой адаптации, http://www.lib.csu.ru/vch/181/029.pdf
4. J. Konieczna-Twardzikowa / U. Kropiwiec / M. Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem  a 
przekładem X – Między tekstem a obrazem: Przekład a telewizja, reklama, teatr, komiks, internet. 
Kraków 2005.
5. M. Hendrykowski, Z problemów przekładu filmowego, E. Balcerzan (red.)  Wielojęzyczność 
literatury a problemy przekładu artystycznego. Wrocław 1984. 
6. A. Bryll / I.Sikora, Treści kulturowe w dubbingu filmów animowanych – strategie przekładu 
osobowych nazw własnych, [w:] P. Fast / P. Janikowski (red.), Odmienność kulturowa  w przekładzie. 
Katowice-Częstochowa 2008.
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