
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
TRANSLATORIUM Z JĘZYKA OBCEGO (nowożytne-

go - angielski) 

Nazwa w języku angielskim:  
 TRANSLATORY FROM FOREIGN LANGUAGE (MODERN - 

ENGLISH) 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  DRUGIEGO STOPNIA 

Rok studiów:   1,2 

Semestr:  2,3 

Liczba punktów ECTS:   7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Robert Piętek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr hab. Robert Piętek 

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiotem analizy będą podstawowe teorie i strategie tłuma-

czeniowe w zakresie różnorodnych tekstów źródłowych i nau-

kowych przydatnych w warsztacie historyka. Celem będzie 

zastosowanie teorii tłumaczeniowej w praktyce, w oparciu o 

fragmenty różnorodnych tekstów będących w kręgu zaintere-

sowań historyka-badacza i historyka-dydaktyka. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 

Zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych przy-

najmniej z jednego języka obcego nowożytnego i tekstów źródłowych w języku właści-

wym dla badanej dziedziny. 

K_W19 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem profesjonalnej termi-

nologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych. 
K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne. K_K08 

Forma i typy zajęć:  ĆWICZENIA LABORATORYJNE 45 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego na poziomie B2 

Treści modułu kształcenia: 



Semestr 2 

1. Zapoznanie z zakresem przedmiotu translatorium z języka nowożytnego. 

2. Zaprezentowanie podstawowej literatury z zakresu translatoryki. 

3. Warsztat tłumacza. 

4. Podstawowe koncepcje dotyczące przekładoznawstwa. 

5. Różnice pomiędzy systemami języka angielskiego i polskiego. 

6. Omówienie podstawowych zasad tłumaczenia tekstów. 

7. Kwestia wierności przekładu. 

8. Podstawowe błędy popełniane przy tłumaczeniach. 

9. Szyk wyrazów. 

10. Tłumaczenie nazw własnych. 

11. Tłumaczenie podpisów, nagłówków i tytułów. 

12. Tło kulturowe. 

13. Ortografia i interpunkcja. 

14. Jednostki i miary.  

15. Rekapitulacja materiału i zaliczenie semestru. 

Semestr 3 

1. Tłumaczenie tekstów dotyczących historii 

2. Tłumaczenie tekstów dotyczących ustroju politycznego 

3. Tłumaczenie tekstów dotyczących geografii 

4. Tłumaczenie tekstów dotyczących wojskowości 

5. Tłumaczenie tekstów dotyczących kultury 

6. Tłumaczenie tekstów dotyczących gospodarki 

7. Tłumaczenie tekstów pochodzących z różnych epok 

8. Rekapitulacja materiału i zaliczenie semestru. 

Literatura podstawowa: 

Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa od teorii do praktyki, Kraków: Zakamycze 2003. 

Literatura dodatkowa: 

Baker M, In other words : a coursebook on translation, London 2006.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Sprawdzanie zakresu opanowanej wiedzy oraz zastosowanie opanowanej teorii w praktyce tłumaczeniowej 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności na zajęciach, w trakcie pracy nad tekstem. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Przedmiot zakończony egzaminem. Warunek dopuszczenia do egzaminu jest jedna nieobecność w całym cyklu kształcenia z 

przedmiotu. 

Egzamin ustny - kryteria ocen:  

Umie przeczytać prawidłowo tekst-ocena dostateczna 

Umie przeczytać prawidłowo tekst i przetłumaczyć-  ocena dobra. 

Umie przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo tekst i przedstawić kontekst historyczny powstania tekstu - ocena bardzo dobra. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 45 

Konsultacje z prowadzącym moduł 40 

Przygotowanie do sprawdzianów 40 

Przygotowanie do zajęć 50 

Sumaryczne obciążenie studenta 175 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

 


