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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego – 
tłumaczenia pisemne angielsko-polskie, 
polsko-angielskie

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical English – English-Polish, Polish-
English written translation

Kierunek studiów Filologia angielska
Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II stopnia

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

niestacjonarne

Dyscyplina językoznawstwo, literaturoznawstwo
Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Dr Karolina Drabikowska

Forma zajęć
(katalog zamknięty

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

8

konwersatorium
ćwiczenia 36 I, II
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia 
dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

Znajomość języka angielskiego zgodna z wymaganiami 
stawianymi studentom, którzy ukończyli studia I stopnia

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zapoznanie z warsztatem tłumacza

C2 Rozwijanie umiejętności przekładowych tekstów ogólnych

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do 
efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu
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kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student demonstruje wiedzę z zakresu technik 
tłumaczeniowych w odniesieniu do różnych typów 
tekstów i pisemnych zadań translatorskich.

ST_W01

W_02 Student identyfikuje podstawowe mechanizmy i 
problemy translacji w obrębie języka angielskiego i 
polskiego.

ST_W02

W_03 Student rozumie wpływ kontekstu kulturowego oraz 
zastosowanego sposobu wyrażania treści na proces 
komunikacji.

ST_W03

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student właściwie dobiera techniki przekładu różnych 
rodzajów tekstów ogólnych.

ST_U01

U_02 Student potrafi dokonać analizy tekstu i na jej 
podstawie wybiera właściwą strategię tłumaczeniową 
oraz wykonać przekładu w obrębie języka polskiego i 
angielskiego.

ST_U02

U_03 Student porozumiewa się z wykorzystaniem różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych z osobami 
uczestniczącymi w procesie tłumaczenia.

ST_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student jest gotów do sformułowania krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy oraz weryfikowania zdobytych 
umiejętności tłumaczeniowych, a także wiedzy 
merytorycznej dotyczącej tłumaczeń.

ST_K01

K_02 Student wykazuje zainteresowanie pogłębianiem wiedzy
oraz poszerzaniem kompetencji językowych podczas 
wykonywania powierzonych zadań tłumaczeniowych.

ST_K02

K_03 Student współdziała i pracuje w zespołach 
tłumaczeniowych, przyjmując w nich różne role.

ST_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Semestr I
1. Omówienie problematyki ćwiczeń i wymagań w ramach zajęć.
2.-7. Analiza i tłumaczenie wybranych tekstów.
8. Analiza i korekta błędów popełnionych w projektach semestralnych.
9. Podsumowanie semestru.

Semestr II
1.-7. Analiza i tłumaczenie wybranych tekstów. 
8. Analiza i korekta błędów popełnionych w projektach semestralnych. 
9. Podsumowanie semestru.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby
dokumentacji

(lista wyboru)

WIEDZA
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W_01 dyskusja, gra 
dydaktyczna, praca z 
tekstem

Praca pisemna Oceniona praca 
pisemna

W_02 dyskusja, gra 
dydaktyczna, praca z 
tekstem

Praca pisemna Oceniona praca 
pisemna

W_03 dyskusja, gra 
dydaktyczna, praca z 
tekstem

Praca pisemna Oceniona praca 
pisemna

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 praca z tekstem, 
ćwiczenia praktyczne, 
dyskusja,  praca 
indywidualna

Praca pisemna, 
sprawdzająca umiejętności
praktyczne

Oceniona praca 
pisemna

U_02 praca z tekstem, 
ćwiczenia praktyczne, 
praca w grupach w 
różnych rolach, praca 
indywidualna

Praca pisemna, 
sprawdzająca umiejętności
praktyczne

Oceniona praca 
pisemna

U_03 ćwiczenia praktyczne,  
praca w grupach w 
różnych rolach

Praca pisemna, 
sprawdzająca umiejętności
praktyczne; 
monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Oceniona praca 
pisemna

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 ćwiczenia praktyczne, 
praca indywidualna, praca
w grupach w różnych 
rolach

Obserwacja, 
monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Ustna informacja 
zwrotna

K_02 ćwiczenia praktyczne, 
praca indywidualna, praca
w grupach w różnych 
rolach

Obserwacja, 
monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Ustna informacja 
zwrotna

K_03 ćwiczenia praktyczne, 
praca w grupach w 
różnych rolach

Obserwacja, 
monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Ustna informacja 
zwrotna

VI. Kryteria oceny, wagi…

Studenci  są  oceniani  na  podstawie  pisemnych  tłumaczeń  tekstów  ze  zbioru
zaproponowanego przez prowadzącego zajęcia (60% oceny końcowej). Prace te
będą  ocenianie  pod  kątem  poprawności  gramatycznej,  stylistycznej  i
merytorycznej  przekładu.  Dodatkowymi  kryteriami  branymi  pod  uwagę  przy
ocenie  semestralnej  są  prace  domowe  oraz  zadania  grupowe  (30%  oceny
końcowej) i praca na zajęciach (10% oceny końcowej).

II. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z 36
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nauczycielem 
Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

204
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