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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Translatoryka - seminarium

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Translation Studies – Seminar
Kierunek studiów Filologia angielska
Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II 

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

niestacjonarne

Dyscyplina Literaturoznawstwo
Językoznawstwo

Język wykładowy Język angielski
II.

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Dr Karolina Majkowska

Forma zajęć
(katalog zamknięty

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

20

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium 120 I-IV
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia 
dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 
Umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej w gatunku 
tekstów naukowych w języku angielskim
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zaznajomienie z metodami badań translatorskich oraz zarysem 
najważniejszych pojęć z zakresu teorii translacji (historia, proces, produkt, 
dydaktyka, związki z innymi dziedzinami wiedzy). 

C2 Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej jako wyprofilowanej teleologicznie 
(pojęcia dziedziny badań, problemu badawczego i celów badawczych).

C3 Wypracowanie umiejętności i narzędzi pracy z tekstem, w tym analizy i 
syntezy tekstu naukowego, a także krytycznej postawy wobec terminów i definicji
w pracach naukowych.

C4 Wypracowanie umiejętności i narzędzi do samodzielnego opracowywania 
korpusu badawczego oraz do napisania pracy magisterskiej.

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do

efektu
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student demonstruje pogłębioną wiedzę o miejscu i 
znaczeniu Filologii Angielskiej w relacji do innych 
nauk humanistycznych, zestawia i oszacowuje w 
pogłębiony sposób wybrane fakty i zjawiska 
właściwe dla kierunku Filologia Angielska i wiąże je z
odpowiednimi metodami i teoriami wyjaśniającymi.

K_W01, KW_02

W_02 Student wykazuje pogłębioną i uporządkowaną 
wiedzę obejmującą terminologię używaną w obrębie 
Filologii Angielskiej zarówno w języku angielskim jak 
i polskim, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w 
pokrewnych dyscyplinach naukowych oraz w pracy 
zawodowej; wykazuje się uporządkowaną, 
pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
szczegółową wiedzą z zakresu wybranych dziedzin, 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
kierunku Filologia Angielska.
ilustruje szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, 
poprawne logicznie i
językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów
kategoryzuje różne rejestry języka, w tym rejestr 
języka akademickiego

K_W07, K_W08,  
K_W04,K_W05,

W_03 Student przedstawia i rozumie zaawansowane 
metody analizy i interpretacji różnych wytworów 
kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub 
szkół badawczych w zakresie wybranych dyscyplin 
naukowych, właściwych dla kierunku Filologia 
Angielska; demonstruje szczegółową wiedzę o 
głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 
nowych osiągnięciach w zakresie wybranych 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 

KW_09, KW_10
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dla kierunku Filologia Angielska, pozwalającą na 
integrowanie perspektyw właściwych dla kilku 
dyscyplin naukowych.

W_04 Student rozróżnia wybrane ekonomiczne, prawne, 
etyczne i inne uwarunkowania
różnych rodzajów działalności zawodowej 
wykorzystującej przygotowanie
filologiczne, w tym pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego; określa podstawowe zasady tworzenia i
rozwoju rożnych form przedsiębiorczości 
wykorzystujących kompetencje nabyte w czasie
studiów

K_W13, K_W14

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student wyszukuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia 
w zaawansowany sposób informacje związane z 
dyscypliną, dokonuje syntezy i twórczej interpretacji 
uzyskanych informacji z wykorzystaniem wiedzy 
ogólnej. 

K_U01, K_U02, 

U_02 Student przygotowuje pisemne prace naukowe o 
różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca
magisterska) w języku angielskim, posługując się 
przy tym źródłami pomocniczymi z wykorzystaniem 
specjalistycznej terminologii właściwej dla 
dyscypliny; precyzyjnie i logicznie formułuje myśli i 
poglądy w odpowiednim rejestrze, w tym języku 
akademickim; opracowuje wybrane zagadnienia na 
podstawie tekstów; formułuje wnioski i 
podsumowania; komunikuje się w wykorzystaniem 
różnych kanałów.

K_U03, K_U06, 
K_U07, K_U12, 
K_U09, K_U08, 
K_U10

U_03 Student stosuje zaawansowane metody i narzędzia 
badawcze pozwalające na twórcze i innowacyjne 
rozwiązanie problemów w zakresie dyscyplin 
naukowych w obrębie kierunku Filologia Angielska; 
określa samodzielnie i rozwiązuje problemy 
badawcze i wykazuje zależności i powiązania między
dyscyplinami nauki w ramach kierunku
Filologia Angielska a innymi dyscyplinami w obrębie 
obszaru nauk humanistycznych.

K_U05, K_U04

U_04 Student podejmuje autonomiczne działania 
zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania 
własną karierą zawodową; posiada umiejętność 
samodzielnego rozwiązywania zadań.

K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student troszczy się o zakres posiadanej przez 
siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie 
perspektywy dalszego rozwoju zawodowego; 
formułuje opinie krytyczne o wytworach 

K_K01, K_K02, 
K_K03, 
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intelektualnych w zakresie wybranych dyscyplin 
naukowych w obrębie kierunku Filologia Angielska i 
krytycznie ocenia własną wiedzę; zachowuje 
otwartość na możliwości zastosowania metodologii 
badań w studiowanych dyscyplinach do 
rozwiązywania problemów w życiu zawodowym.

K_02 Student planuje, z uwzględnieniem priorytetów, 
działania mające na celu realizację stawianych sobie
zadań związanych z życiem zawodowym; podejmuje 
wyzwanie czynienia samodzielnych kroków w celu 
otworzenia sobie możliwości zawodowych; 
uzasadnia konieczność odpowiedzialnego pełnienia 
ról w pracy zawodowej i demonstruje gotowość do 
działania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz 
działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

K_K08, K_K06, 
K_K07

K_03 Student wykazuje kreatywność w organizowaniu i 
inspirowaniu działań innych osób jak i organizowaniu
samemu wydarzeń naukowych i kulturalnych.

K_K05

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1.Organizacja pracy: kalendarz zajęć i zadań. Koncepcja pracy. Zakresy 
tematyczne prac 
2. Podstawy teorii i metodologii: główne nurty teoretyczne i metodologiczne. 
Perspektywa interdyscyplinarna. 
3. Metoda brainstormingu i kategoryzacja jako narzędzia pracy przy tworzeniu 
korpusu danych. 
4. Przedmiot badań, problem badawczy, cele badawcze i metody. Ku pierwszemu 
sformułowaniu roboczej wersji koncepcji pracy. 
5. Metody poszukiwania literatury przedmiotowej. 
6. Zagadnienia pisarstwa naukowego. Filtr kulturowy na tekst, pojęcie akapitu, 
interferencje gramatyczne i różnice funkcjonalne pomiędzy konstrukcjami 
leksykalno-gramatycznymi w językach polskim i angielskim. 
7. Tło teoretyczne w pracy badawczej 
8. Bibliografia, cytowania i problematyka plagiatu 
9. Konsultacje i opieka nad indywidualnymi projektami prac.

III.

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 Wykład wprowadzający
Dyskusja
Burza mózgów
Praca z tekstem

Praca pisemna
Prezentacja
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Oceniony tekst pracy 
pisemnej
Karta oceny
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W_02 Wykład wprowadzający
Dyskusja
Burza mózgów
Praca z tekstem
Praca w 
grupach/indywidualna
Metoda projektu

Praca pisemna
Prezentacja
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Oceniony tekst pracy 
pisemnej
Karta oceny

W_03 Wykład wprowadzający
Dyskusja
Burza mózgów
Praca z tekstem
Praca w 
grupach/indywidualna
Metoda projektu
Prezentacja

Praca pisemna
Prezentacja
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Oceniony tekst pracy 
pisemnej
Karta oceny

W_04 Praca z tekstem
Dyskusja
Metoda projektu

Praca pisemna
Prezentacja
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Oceniony tekst pracy 
pisemnej
Karta oceny

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Wykład wprowadzający
Dyskusja
Burza mózgów
Praca z tekstem
Praca w 
grupach/indywidualna
Metoda projektu
Prezentacja
Praca pod kierunkiem

Praca pisemna
Prezentacja
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Oceniony tekst pracy 
pisemnej
Karta oceny
Praca magisterska

U_02 Wykład wprowadzający
Dyskusja
Burza mózgów
Praca z tekstem
Praca w 
grupach/indywidualna
Metoda projektu
Prezentacja
Praca pod kierunkiem

Praca pisemna
Prezentacja
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Oceniony tekst pracy 
pisemnej
Karta oceny
Praca magisterska

U_03 Wykład wprowadzający
Dyskusja
Burza mózgów
Praca z tekstem
Praca w 
grupach/indywidualna
Metoda projektu
Prezentacja
Praca pod kierunkiem

Praca pisemna
Prezentacja
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Oceniony tekst pracy 
pisemnej
Karta oceny
Praca magisterska

U_04 Wykład wprowadzający
Dyskusja
Burza mózgów
Praca z tekstem
Praca w 

Praca pisemna
Prezentacja
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Oceniony tekst pracy 
pisemnej
Karta oceny
Praca magisterska
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grupach/indywidualna
Metoda projektu
Prezentacja
Praca pod kierunkiem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja 
Metoda projektu
Praca w 
grupach/parach

Obserwacja
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego
Przygotowanie projektu
prezentacja

Karta oceny

K_02 Dyskusja 
Metoda projektu
Praca w 
grupach/parach

Obserwacja
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego
Przygotowanie projektu
prezentacja

Karta oceny

K_03 Dyskusja 
Metoda projektu
Praca w 
grupach/parach

Obserwacja
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego
Przygotowanie projektu
prezentacja

Karta oceny

IV.

VI. Kryteria oceny, wagi

Studenci oceniani są na podstawie wykonania przez nich określonych zadań, 
które docelowo prowadzą do napisania pracy magisterskiej (np. Wybranie 
kategorii, zebranie bibliografii, napisanie poszczególnych rozdziałów) oraz na 
podstawie ich zaangażowania w pracę na zajęciach i wykonanie zadanych prac. 
Zaliczenie (bez oceny) otrzymuje osoba, która wykonuje poszczególne zadania 
związane z pisaniem pracy magisterskiej. 
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V. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

64

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

 536 (+56 e-learning)

VI.

VIII. Literatura

Literatura podstawowa

Venuti, L. 2000. The Translation Studies Leader. London: Routledge. 
Munday, J. 2001. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. 
London: Routledge. 
Heydel, M. and Bukowski, P. (eds.). 2009. Współczesne teorie przekładu. 
Antologia. Kraków: Znak. 
Pisarska, A. & Tomaszkiewicz, T. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze 
– podręcznik dla studentów neofilologii. Poznań: Wyd. Naukowe UAM w Poznaniu. 

Literatura uzupełniająca

Chesterman, A. 2004. Memes of translation. Amsterdam: John Benjamins 
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Hatim, B. 2001. Teaching and Researching Translation. London: Longman. 
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Practice of Translation. London: Routledge. 
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