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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Tłumaczenie audiowizualne i medialne

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Audiovisual and Media Translation

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

Stacjonarne

Dyscyplina Językoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Anna Sadowska

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin 
(w sumie wszystkie 

semestry, wg 
załącznika 3)

semestr 
(BA: od I do VI 
MA: od I do IV)

Punkty ECTS 
(w sumie za 

wszystkie semestry 
wg załącznika 3)

wykład

2

konwersatorium

ćwiczenia 30  II

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunk-
owych 

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

W1 Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego (C1).  
W2 Umiejętność interpretacji relacji między słowem a obrazem 
w tekstach audiowizualnych.  
W3 Umiejętność krytycznego wypowiadania się o wytworach 
kultury audiowizualnej na podstawie wiedzy i doświadczenia.  
W4 Umiejętność wykorzystywania wiedzy i doświadczenia z 
dyscyplin pokrewnych (tłumaczenia pisemne i ustne, 
kulturoznawstwo, filmoznawstwo).

C1 Przygotowanie studentów do tworzenia tłumaczeń audiowizualnych 
(audiodeskrypcja, napisy do filmów, napisy dla niesłyszących) od strony teoretycznej i 
praktycznej.

C2 Zapoznanie studentów z innymi typami tłumaczeń medialnych (voice over, dubbing, 
lokalizacja gier). 

C3 Zapoznanie studentów z programami do tworzenia napisów do filmów.  

C4 Opanowanie warsztatu tłumaczeń audiowizualnych poparte ćwiczeniami 
praktycznymi i projektami.

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student przedstawia i rozumie zaawansowane metody 
analizy i interpretacji różnych wytworów kultury 
audiowizualnej i wizualnej. 

K_W09

W_02 Student demonstruje wiedzę z zakresu technik 
tłumaczeniowych, takich jak audiodeskrypcja dla osób 
z dysfunkcją wzroku, napisy do filmów czy napisy dla 
osób z dysfunkcją słuchu.

ST_W01
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W_03 Student identyfikuje podstawowe mechanizmy i 
problemy translacji w obrębie języka angielskiego i 
polskiego (np. brak odpowiednika w języku rodzimym, 
różne rejestry języka, ograniczenia czasowe).

ST_W02

W_04 Student rozumie wpływ kontekstu kulturowego oraz 
zastosowanego sposobu wyrażania treści na formę 
tłumaczenia filmowego (np. archaizacja, tłumaczenie 
zwrotów wulgarnych, tłumaczenie elementów 
typowych dla danej kultury, tłumaczenie 
nieprzetłumaczalnych żartów). 

ST_W03

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student właściwie dobiera techniki przekładu różnych 
rodzajów tekstów audiowizualnych (np. tłumaczenie 
pisemne dla audiodeskrypcji, użycie programu do 
tworzenia napisów).

ST_U01

U_02 Student dokonuje analizy tekstu audiowizualnego i na 
jej podstawie wybiera właściwą strategię 
tłumaczeniową (np. tłumaczenie dosłowne, adaptacja, 
opuszczenie) oraz dokonuje przekładu najpierw na 
język polski, a następnie na język angielski. 

ST_U02

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

ST_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
oraz weryfikuje zdobyte umiejętności tłumaczeniowe i 
wiedzę merytoryczną dotyczącą tłumaczeń (zwłaszcza 
podczas pracy nad projektami grupowymi).

ST_K01

K_02 Student wykazuje zainteresowanie pogłębianiem 
wiedzy na temat tłumaczeń audiowizualnych 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 
(koordynatora, tłumacza, proofreadera).

ST_K03
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Semestr  I 

1) Wprowadzenie w problematykę zajęć: czym jest tłumaczenie audiowizualne i 
rodzaje tłumaczeń audiowizualnych.  
2)  Audiodeskrypcja – niepełnosprawność, zaburzenia wzroku, dostępność.  
3) Zasady tworzenia audiodeskrypcji. Przykłady audiodeskrypcji. Ćwiczenia 
wprowadzające do audiodeskrypcji.   
4) Ćwiczenia przygotowujące do tworzenia audiodeskrypcji – opisy zdjęć, obrazów 
statycznych. 
5) Tworzenie audiodeskrypcji do filmu. 
6) Analiza audiodeskrypcji do filmu.  
7) Historia filmu.  
8) Standardy tworzenia napisów do filmów.   
9) Zapoznanie z programem do tworzenia napisów – ćwiczenia wstępne.  
10) Tłumaczenie dialogów filmowych wraz z analizą treści wizualnych filmu.  
12) Tworzenie napisów do filmów.  
13) Analiza tłumaczeń filmowych.  
14) Standardy tworzenia napisów dla osób z dysfunkcją słuchu.  
15) Ćwiczenia w tworzeniu napisów dla niesłyszących. 

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 miniwykład 
wprowadzający/ 
wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 
z wykorzystaniem 
multimedialnych 
technik przekazu 
wiedzy

test zapis w arkuszu ocen

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 ćwiczenia praktyczne z 
przygotowywania 
audiodeskrypcji

przygotowanie 
audiodeskrypcji po polsku 
i po angielsku 

zapis w arkuszu ocen

U_02 ćwiczenia praktyczne z 
przygotowywania 
napisów do filmów

przygotowanie napisów 
do filmów po polsku i po 
angielsku

zapis w arkuszu ocen

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 praca indywidualna i w 
parach

wykonanie projektów 
tłumaczeniowych 

obserwacja
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Aby otrzymać zaliczenie z przedmiotu student ma za zadanie spełnić dwa warunki:  
wykazać się wiedzą teoretyczną, co stanowi 40% oceny końcowej oraz umiejętnościami 
praktycznymi, co stanowi 60% oceny końcowej.  Wiedza teoretyczna może być sprawdzana 
w formie testu, kolokwium lub ustnego odpytania. Umiejętności praktyczne zostaną oce-
nione na podstawie wykonanych projektów (w klasie lub w domu) , np. jednego z au-
diodeskrypcji i jednego z napisów do filmów. Szczegółowe ustalenia zależą od decyzji 
prowadzącego.  

Oceny są wystawiane z następującym kryterium: 

60% - 68% - 3,0 

69% - 76% - 3,5 

77% – 84% - 4,0 

85% - 92% - 4,5 

93% - 100% - 5,0 

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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VIII. Literatura 
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Baker, Mona. In Other Words. London, 1992.   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the Deaf, Audio Description and Sign Language. Amsterdam-New York. 2007.   
Newmark, Peter. A Textbook of Translation. Malaysia, 2006.  

“ITC Codes and Guidance Notes. May 2000”. Document downloaded from Ofcom web 
site on 15 June 2009: http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/itc_publications/
codes_guidance/audio_description/Index.asp.html  

Fundacja Kultury Bez Barier. „Zasady tworzenia audiodeskrypcji”.  

http://dzieciom.pl/wp-content/uploads/2012/09/Audiodeskrypcja-zasady-
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Literatura uzupełniająca
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Kuhiwczak, Piotr and Karin Littau. A Companion to Translation Studies. Clevedon, 2007


