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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  
BLOK SPECJALIZACYJNY (do wyboru): TRANSLATORYKA 

Kod modułu: 

Nazwa przedmiotu:  
TEORIA PRZEKŁADU 

Kod przedmiotu: 18 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY 

Nazwa kierunku: 
FILOLOGIA 

Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

Profil kształcenia: 
PRAKTYCZNY 

Specjalność: 
LINGWISTYKA STOSOWANA –  
język angielski z językiem niemieckim 

Rok / semestr:  
2/3 

Status przedmiotu /modułu: 
OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 
POLSKI 

Forma 
zajęć wykład ćwiczenia 

laboratoriu
m 

projekt 
seminariu

m 

inne  
(wpisać 

jakie) 

Wymiar 
zajęć 
 

30      

 

Koordynator przedmiotu / 
modułu 
 

prof. dr hab. Wojciech Kubiński 

Prowadzący zajęcia 
 

 

prof. dr hab. Wojciech Kubiński 

dr Olga Kubińska 

 
Cel przedmiotu / modułu 
 

Zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami przekładu 

zaproponowanymi w wieku XX do roku 1980. 

Wymagania wstępne 
 

Znajomość języka polskiego umożliwiająca osiągnięcie wszystkich 
zakładanych efektów kształcenia; znajomość podstawowych pojęć 
gramatycznych 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

dla 
kierunku 

01 
Student odtwarza wiedzę o miejscu i znaczeniu teorii przekładu w kontekście 
nauk filologicznych (językoznawstwo i literaturoznawstwo) oraz podstawową 

wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii przekładu. 
K_W01 

02 
Student opisuje terminologię nauk filologicznych oraz jej zastosowanie w obrębie 

teorii przekładu. 
K_W05 

03 
Student rozpoznaje elementarne stanowiska metodologiczne i teoretyczne 

charakterystyczne dla wybranych teorii przekładu. 
K_W01 

04 
Student identyfikuje i analizuje podstawowe problemy z zakresu teorii 

przekładu. 
K_W09 



05 

Student posługuje się w stopniu podstawowym aparatem pojęciowym z zakresu 
wybranych teorii przekładu. 

K_U05 
 
 
 

06 
 

Student - wykorzystując celowo wybrane materiały źródłowe i adaptując 
posiadaną wiedzę przedmiotową i umiejętności - konstruuje zróżnicowane 
funkcjonalnie i stylistycznie wypowiedzi na temat teorii przekładu w języku 

rodzimym oraz języku obcym. 

K_U09 

07 
Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do pozyskiwania informacji na temat 

różnych podejść do przekładu, co pozwala rozwijać na bieżąco wiedzę przydatną 
tłumaczowi tekstów z języka niemieckiego na język polski. 

K_K02 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
Wprowadzenie do wczesnych refleksji na temat przekładu (Walter Benjamin, Ezra pond, Jorge Luis 
Borges, Jose Ortega y Gasset, Vladimir Nabokov, Willard V.O. Quine). Pierwsi teoretycy (Vinay i 
Darbelnet, Jakobson, Nida, Wojtasiewicz), wczesne podejścia oparte na językoznawstwie (Catford, Levy, 
Reiss), podejścia oparte na literaturoznawstwie (Popovič, Even-Zohar, Steiner, Lefevere, Frawley, 
Bassnett-McGuire, Balcerzan), próby wyznaczenia teoretycznych ram dla przekładoznawstwa jako 
odrębnej dyscypliny naukowej (Holmes)  
Wprowadzenie do podejść opisowych (Toury, Berman, Venuti), podejść funkcjonalistycznych 
(Vermeer), post-strukturalizmu (Derrida, Lewis, Chamberlain, Harvey), podejść nawiązujących 
do pragmatyki (Blum-Kulka, Gutt, Hatim i Mason), post-kolonialistycznych (Chakravorty-Spivak, 
Appiah, Tymoczko), kognitywistycznych (Tabakowska). 
 
Ćwiczenia 
nie dotyczy 
Laboratorium 
nie dotyczy 
Projekt 
nie dotyczy 
 

 

Literatura 
podstawowa 

Baker, Mona (red.). 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 
London and New York: Routledge. [wybrane zagadnienia] 
Bassnett, Susan. 1980/1991. Translation Studies. London and New York: 
Routledge. 
Bukowski, Piotr i Magda Heydel (red.). 2009. Współczesne teorie przekładu. 
Antologia. Kraków: Wydawnictwo Znak. 
Venuti, Lawrence (red.). 2000. The Translation Studies Reader. London: 
Routledge. 

Literatura 
uzupełniająca 
 

Lefevere, André. 1992. Translation/History/Culture. London and New York: 
Routledge. 
Tabakowska, Elżbieta. 1993. Cognitive Linguistics and the Poetics of 
Translation. Tübingen: Gunter Narr. 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład oraz dyskusja na bazie literatury przedmiotu 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu kształcenia 

 

Egzamin - Test pisemny złożony z pytań otwartych 01, 02, 03, 04, 



05, 06 
Krótkie kartkówki poprzedzające wykład 03, 04, 05, 06, 

07 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Egzamin w postaci testu pisemnego złożonego z pytań otwartych (70%) oraz 
krótkie kartkówki poprzedzające wykład (30%). 

 

 

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   
Udział w wykładach 30 
Samodzielne studiowanie tematyki 
wykładów 

30 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i 
laboratoryjnych* 

 

Samodzielne przygotowywanie się do 
ćwiczeń* 

 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. *  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 13 
Udział w konsultacjach 2 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

15 
(13+2) 

0,6 
Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich 

32 
(30+2) 

 
1,3 

 
 
 
 


