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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I.Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Teoria i metodologia przekładu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Theory and Methodology of Translation Studies 

Kierunek studiów Lingwistyka stosowana 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina językoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin Semestr 
 

Punkty ECTS 

wykład 30 I 2 

 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw translatoryki.  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1- Zapoznanie z podstawowymi terminami z zakresu przekładoznawstwa oraz współczesnymi 
metodami i strategiami tłumaczenia tekstów literackich i specjalistycznych. 

C2 - Ukazanie korelacji między teorią i praktyką tłumaczenia. 

C3 - Zapoznanie z formami realizacyjnymi translacji (z mechanizmami lingwistycznymi , psychicznymi 
oraz uwarunkowaniami kulturowymi). 
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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 wybranych kierunków w 
zakresie badań nad przekładem. 

K_W03 

W_02 Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów 
właściwe dla wybranych teorii badań translatorycznych. 

K_W05 

W_03 Student zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania języków  
studiowanych w ramach kierunku studiów w aspekcie 
konfrontatywnym na potrzeby przekładu. 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student jest przygotowany teoretycznie do profesjonalnego 
tłumaczenia tekstów zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo. 

K_U03 

U_02 Student potrafi dokonać prawidłowego doboru metod i strategii 
tłumaczeniowych w zależności od typu tekstu. 

K_U03 
K_U07 

U_03 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić 
wystąpienie ustne / prezentację (z użyciem technik 
audiowizualnych) na wybrany temat na podstawie tekstów 
źródłowych. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy z zakresu 
translatoryki i doskonalenia swoich kompetencji zawodowych.  

K_K03 
 

K_02 Student potrafi krytycznie ocenić swoją wiedzę i umiejętności. K_K02 

K_03 Student jest gotów do praktycznego wykorzystania zdobytej 
wiedzy, a w przypadku problemów umiejętnie korzysta z 
pomocy ekspertów. 

K_K03 

 

IV.Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Obiekt przekładoznawstwa.  Przekład, tłumaczenie – definicje. Teoria, praktyka i krytyka 
przekładu. 
2. Najważniejsze kierunki badań translatorskich – początki okresu językoznawczego (Jakobson, 
Nida, Fiodorow).  
3. Najważniejsze kierunki badań translatorskich (szkoła lipska, szkoła paryska). 
4. Badania psycholingwistyczne dotyczące procesów przekładu.  
5. Rosyjska myśl przekładoznawcza. 
6. Model integracyjny Mary Snell-Hornby. 
7. Proces przekładu (rozumienie, dewerbalizacja i reekspresja). 
8. Ekwiwalencja i adekwatność  przekładu. Leksyka bezekwiwalentowa i sposoby jej przekazu. 
9. Lawrence Venuti. Strategie tłumaczeniowe: adaptacja, egzotyzacja. Elementy tzw. trzeciej 
kultury w przekładzie. 
10. Typologia tekstów na potrzeby przekładu – analiza przekładu z punktu widzenia tekstu 
wyjściowego.  
11. Tłumaczenia pisemne i ustne (symultaniczne, konsekutywne, konferencyjne, środowiskowe).  
12. Tłumaczenia literackie, użytkowe i specjalistyczne.  
13. Przekład audiowizualny; podstawowe techniki przekładu audiowizualnego: dubbing, napisy, 
wersja lektorska.  
14. Audiodeskrypcja jako przekład intersemiotyczny. 
15. Ocena przekładu a jego podwójne uwarunkowanie. Pojęcie błędu w kontekście tłumaczenia.  
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V.Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 

 

Metody weryfikacji 
 

Sposoby dokumentacji 
 

WIEDZA 

W_01 wykład konwersatoryjny kolokwium ustne zapis w arkuszu ocen 

W_02 dyskusja obserwacja zapis w arkuszu ocen 

W_03 dyskusja obserwacja raport z obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 wykład konwersatoryjny obserwacja zapis w arkuszu ocen 

U_02 dyskusja obserwacja raport z obserwacji 
 

U_03 metoda projektu prezentacja oceniona prezentacja 
 

U_04 analiza tekstu praca pisemna oceniona praca 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 praca w grupie obserwacja zapis w arkuszu ocen 

K_02 dyskusja obserwacja zapis w arkuszu ocen 

K_03 dyskusja obserwacja zapis w arkuszu ocen 

 

 

VI.Kryteria oceny, wagi 

 
Na ocenę niedostateczną:  
(W) - Student nie przyswoił podstawowych pojęć z zakresu teorii i metodologii przekładu, nie zna  
technik i strategii przekładu, kierunków badań przekładoznawczych.  
(U) - Student nie jest przygotowany teoretycznie do profesjonalnego tłumaczenia tekstów 
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 dotyczącą podstawowych pojęć z zakresu teorii i 
metodologii przekładu a, zna podstawowe terminy, ale często je myli.  
(U) - Student jest przygotowany teoretycznie do tłumaczenia tekstów, ma jednak problemy w 
identyfikacją tekstu, nie zawsze potrafi prawidłowo dobrać właściwą metodologię, 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, 
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 zastosowaniu metodologii, przyporządkowaniu 
techniki i strategii do typu tekstu.  
(K) - Student dostrzega potrzebę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, często angażuje się 
w dyskusje.  
 



Załącznik nr 5  

Na ocenę bardzo dobrą:  
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. teorii i metodologii przekładu, zna  techniki i 
strategie przekładu oraz omawiane na zajęciach kierunki badań przekładoznawczych. 
(U) -  Wykorzystuje poznane metody i teorie oraz stosuje je 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. 
 
Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. 
 
Na ocenę końcową składają się następujące elementy:  

 przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć – 30% 

 praca pisemna – 20% 

 prezentacja projektów indywidualnych lub grupowych  – 25% 

 ustne kolokwium zaliczeniowe – 25% 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 

 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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15. С.Г. Тер-Минасова, Язык и межкультурная коммуникация. Москва 2008.  
16. С.И. Влахов, С.П. Флорин, Непереводимое в переводе. Москва 2012. 
17. T.A. Козакова, Художественный перевод. Теория и практика. Санкт-Петербург 2006. 
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наших дней. Москва 2006. 
19. В.В. Алимов, Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. 
Москва 2014.  
20. В.Н. Комисаров, Лингвистика перевода. Москва 2009. 
 

 

 


