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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Przekład rosyjskojęzycznych tekstów literackich i 
medialnych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Translation of Russian-language Literary and 
Media Texts 

Kierunek studiów  Lingwistyka stosowana 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo, literaturoznawstwo 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Monika Sidor, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
3 
 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 30 1 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego, zainteresowanie tematyką 
zajęć, wiedza w zakresie stylistyki języka polskiego i języka rosyjskiego oraz 
podstawowa umiejętność analizy tekstów o charakterze literackim i 
medialnym. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 – Poszerzenie wiedzy z zakresu translatoryki w optyce literaturoznawstwa oraz umiejętność 
zastosowania jej w praktyce. 

C2 – Kształtowanie umiejętności tłumaczenia tekstów literackich i medialnych oraz umiejętność 
analizy przekładoznawczej tekstów przetłumaczonych. 

C3 – Poznanie zasad i metodologii pracy translatorskiej. 
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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 zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów 
literackich i medialnych, właściwe dla wybranych teorii, szkół 
badawczych w zakresie językoznawstwa oraz 
przekładoznawstwa w odniesieniu do języka polskiego i języków 
studiowanych w ramach kierunku. 

K_W05 

W_02 Student zna i rozumie strategie i techniki przekładu oraz 
rozumie czynniki warunkujące możliwość ich zastosowania w 
tłumaczeniu. 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi posługiwać się biegle językiem rosyjskim na 
poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

K_U01 

U_02 Student potrafi umiejętnie wyszukiwać, analizować, oceniać i 
wykorzystywać informacje niezbędne w pracy translatorskiej i 
komunikacji medialnej z wykorzystaniem leksykonów, 
słowników i źródeł multimedialnych. 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich 
kompetencji analitycznych i językowych z zakresu studiowanych 
języków. 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Tłumacz literatury i autor.  

2. Specyfika przekładu literackiego jego rola w kulturze oraz w komunikacji interkulturowej.  

3. Krytyczna analiza przekładów tekstów poetyckich i prozatorskich oraz analiza porównawcza 

przekładów jednego utworu. 

4. Ocena jakości przekładu oraz uzasadnianie dokonanych wyborów translatorskich. 

5. Uwarunkowania historyczne przekładu. Rola gatunku, etapy przekładu tekstu literackiego. 

Pojęcie wiedzy uprzedniej i sposoby jej przekazywania w tekście literackim i medialnym. 

6. Zagadnienie aktualności przekładu.  

7. Strategie tłumaczeniowe: analiza celowości ich zastosowania w wybranych fragmentach 
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dwutekstów o charakterze literackim i medialnym. 

8. Przekładalność tekstu, wierność i wolność w tłumaczeniu.  

9. Przekład medialny. Elementy trzeciej kultury w przekładzie i sposoby ich przekazu. 

10.  Intertekstualność w przekładzie: podstawowe typy i sposoby jej przekazu na podstawie 

tłumaczenia wybranych fragmentów tekstów literackich i medialnych. 

11. Błędy tłumaczniowe. 

12. Analiza wybranych dwutekstów oraz próby samodzielnych i zespołowych tłumaczeń 

wybranych gatunków literackich i medialnych (utwór poetycki, bajka, opowiadanie, 

fragmenty powieści, reportaż, wywiad, felieton, esej) z uwzględnieniem wcześniej 

przeanalizowanych zjawisk i zagadnień wraz z uzasadnieniem wyboru danych strategii i 

sposobów tłumaczenia. 

 

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/ 
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 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę, zaś warunkami zaliczenia są obecność na zajęciach oraz 
aktywny udział w postaci wypowiedzi ustnych. Zaliczenie otrzymuje student uzyskujący minimum 
60% ze wszystkich aktywności, na które składają się: 

 aktywność podczas zajęć, zaangażowanie w prace grupowe (czynne uczestnictwo w zajęciach, 

przygotowywanie prac domowych, bieżąca ocena znajomości i płynności w posługiwaniu się 

językiem rosyjskim: 60 % 

 prezentacja projektów indywidualnych i grupowych: 20% 
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 ustne kolokwium zaliczeniowe: 20%. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. U. Dąmbska-Prokop (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000. 

2. J. Jarniewicz, Tłumacz miedzy innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, 

Wydawnictwo Ossolineum 2018. Tu szczególnie: Przewrót pałacowy czy sukcesja. O 

tłumaczu w roli autora. 10-35.  

3. Media and Translation: An Interdisciplinary Approach. Ed. Dror Abend-David. New 

York: Bloomsbury Academic, 2014. 

4. R. Lewicki, Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000. 

5. A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999. 

6. A. Bednarczyk, Wybory translatorskie, Łódź 1999. 

7. M. Krzysztofiak, Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań 1996. 

8. D. Urbanek, Elementy trzeciej kultury w procesie przekładu, [w:] R. Lewicki (red.), 

Przekład. Język. Kultura, Lublin 2002. 

9. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004. 

10. K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź 2002. 

11. И. В. Анненкова, Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ, 

Москва 2011. 

 
Literatura uzupełniająca 

1. O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1996. 
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2. B. Z. Kielar, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław (i in.), 1988. 

3. J. Waczków, O sztuce przekładu, Podkowa Leśna 1998. 

4. Z. Grosbart, Teoretyczne problemy przekładu literackiego w ramach języków 

bliskopokrewnych, Łódź 1984 

5. R. Lewicki, Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin 2017. 

6. J. Jarniewicz, Tłumacz jako twórca kanonu, [w:] R. Lewicki (red.), Przekład. Język. Kultura, 

Lublin 2002. 

7. М. Н. Володина (red.), Язык и дискурс СМИ в XXI веке, Москва 2011. 

8. Н. Е. Петрова, Л. В. Рацибурская, Язык современных СМИ. Средства речевой агрессии, 

Москва 2016. 

 


	KARTA PRZEDMIOTU

