FILOLOGIA FRANCUSKA
studia stacjonarne
II stopnia magisterskie

SYLABUSY

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

ANALIZA PRZEKŁADU
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Analysis of Texts in Translation
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-T-K-S2-21
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy dla SPECJALIZACJI TRANSLATORSKIEJ
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 15 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Stefan Kaufman dr, Natalia Paprocka dr, Elżbieta Skibińska-Cieńska
prof. dr hab.,
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych
przedmiotów
- zaliczenie przedmiotu Język polski dla tłumaczy w semestrze 1
Cele przedmiotu
- przygotowanie do systematycznej analizy tekstu przekładu w celu
wskazania jego błędów i wad oraz dokonania korekty.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
ma
pogłębioną,
uporządkowaną
wiedzę
o
wybranych
elementach
i
zjawiskach
języka
polskiego
i francuskiego;
- zna
podstawowe
źródła wiedzy
tłumacza
(słowniki,
gramatyki,
opracowania
encyklopedyczne)
i sposoby dotarcia do informacji;
- potrafi dokonać pogłębionej analizy
językowej tekstu przełożonego z języka

K_W03

K_U01

K_U11

francuskiego na język polski w celu
rozpoznania
ewentualnych
błędów
i poprawy jakości tekstu; zauważa
interferencje
językowe
w
tekście
przekładu. Potrafi dokonać korekty
językowej tekstu przełożonego z języka
francuskiego na polski;

15.

potrafi
samodzielnie
pogłębiać
uzyskaną wiedzę dotyczącą języka
polskiego
i
francuskiego;
potrafi
efektywnie dostosować i modyfikować
wiedzę i umiejętności do potrzeb
zawodowych (analizować problemy oraz
rozwiązywać zadania o charakterze
praktycznym);

K_K01

- potrafi dokonać uzasadnionej oceny
pracy cudzej i własnej (kwestionuje
własne nawyki; przyjmuje nowości; dba
o jakość; potrafi się dopasować do
danej sytuacji);

K_K02

rozumie
konieczność
dbałości
o kulturę słowa; ma świadomość
konieczności
przestrzegania
zasad
Ustawy
o
języku
polskim;
ma
świadomość
konieczności
stałego
pogłębiania i rozwijania kompetencji
językowych
w
polszczyźnie
i francuszczyźnie oraz nieustannego
śledzenia przemian tych języków, w tym
zmian
w
zakresie
normy
i
jej
kodyfikacji;

K_K03

- potrafi pracować w grupie, pełniąc
w niej różne funkcje, a w niektórych
przypadkach
także
zarządzać
konfliktami. Umie organizować swoją
pracę, dostosować się do zaleceń
i terminowo wykonywać powierzone
zadania;

K_K04

ma
świadomość
istnienia
uwarunkowanych
kulturowo
norm
określających
zachowania
komunikacyjne,
a
także
potrafi
rozpozna
działanie
tych
norm
w analizowanym przekładzie.
Treści programowe

K_K05

-

odmiennośc
struktur
gramatycznych
i
leksykalnych
w polszczyźnie i francuszczyźnie (na podstawie analizowanych
tekstów);
odmienna
wartość
stylistyczna
środków
językowych
w polszczyżnie i francuszczyźnie (na podstawie analizowanych
tekstów);

-

16.

17.

różne odmiany tekstów użytkowych; zróżnicowanie stylistyczne
tekstów pisanych w zależności od odmian polszczyzny
i francuszczyzny;
- zagadnienia związane z jakością przekładu i z najczęstszymi
błędami językowymi pojawiającymi się w przekładach ( np.
interpunkcja, faux-amis, kalki składniowe, nieuwzględnianie
rożnic kulturowych, nieuwzględnianie celu przekładu i wymogów
zleceniodawcy).
Zalecana literatura
Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna
polszczyzna w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa
2001.
Jadacka H., Kultura języka polskiego t.1, Fleksja, słowotwórstwo,
składnia. PWN, Warszawa 2005 (lub wyd. późniejsze).
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 2, Teoria. Zagadnienia
leksykalne. PWN, Warszawa, 2006 (lub wyd. późniejsze).
Paprocka N., Erreurs en traduction pragmatique du français en
polonais. Identifier, évaluer, prévenir, Łask 2005.
Zaśko-Zielińska M., A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania.
Przewodnik po tekstach użytkowych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008.
Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, PWN, Warszawa,
2008 (lub wyd. późniejsze).
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów
przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych
efektów kształcenia

18.

- ćwiczenia
zaliczenie na ocenę na podstawie:
a) obserwacji zachowań (aktywny udział w zajęciach);
b) zaliczenia zadań cząstkowych takich, jak np.:
- indywidualne i
grupowe przeprowadzenie (w czasie zajęć
i w domu) analizy wskazanego przekładu (i jego oryginału);
- przygotowanie komentarza nt. zjawisk zaobserwowanych
w przekładzie; wskazanie ewentualnych błędów, wyjaśnienie ich
przyczyn i charakteru;
- korekta tekstu (w oparciu o gramatyki języka polskiego, słowniki
języka polskiego, opracowania poprawnościowe).
Język wykładowy

19.

polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów)
z nauczycielem
- ćwiczenia:

15

Praca własna studenta:

45

- przygotowanie do zajęć
- przygotowanie analizy tekstu
- przygotowanie korekty tekstu
(z wykorzystaniem wskazanej literatury)
Suma godzin

60

Liczba punktów ECTS

2
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

DRUGI JĘZYK ROMAŃSKI (hiszpański, portugalski lub włoski)
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Second Romance Language (Spanish, Portuguese or Italian)
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E1-2JRh/2JRp/2JRw
21-FL-F-S2-E2-2JRh/2JRp/2JRw
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

ograniczonego wyboru
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I rok
Semestr

10.

1i2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia: 60 godzin + 60 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

Davide Artico dr, Zuzanna Bułat-Silva dr, Anna Kuźnik dr, Marta
Minkiewicz dr, Justyna Wesoła dr, oraz doktoranci
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

13.

- semestr 1: poziom B2
- semestr 2: zaliczenie poziomu poprzedniego semestru
Cele przedmiotu

14.

- osiągnięcie poziomu B2+
Zakładane efekty kształcenia

Symbole kierunkowych efektów
kształcenia

Student:
ma
adekwatne
do
poziomu
kształcenia umiejętności językowe
w zakresie drugiego (dodatkowego)
języka
obcego,
innego
niż
język/języki
studiów,
zgodne
z
obiektywnie
określonymi

Instytut Filologii Romańskiej
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wymaganiami
(odniesieniem
jest
poziom B2+ wg wymagań ESOKJ);
- rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie, zwłaszcza w zakresie
rozwijania umiejętności językowych;
potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób;

K_K01

rozumie
zasady
pluralizmu
kulturowego; potrafi w praktyce
stosować wiedzę o mechanizmach
komunikacji interkulturowej;

K_K03

K_K07

15.

jest
świadomy
współodpowiedzialności
za
zachowanie dziedzictwa kulturowego
danego regionu, kraju (zwłaszcza
ojczystego,
Polski
oraz
kraju
studiowanego języka), Europ oraz
możliwości działań w tym kierunku.
Treści programowe

16.

- odpowiednie dla poziomu zaawansowania językowego B2+ wg ESOKJ.
Zalecana literatura
Europejski
System
Opisu
ogólnodostępne w sieci)

17.

Kształcenia

Językowego

(materiały

Przykładowe metody (w zależności od języka lektoratu i poziomu
zaawansowania językowego słuchaczy):
j. włoski: Mazzetti A. et all., QUIITALIA.IT B2, Le Monnier, 2012.
j. hiszpański: PRISMA B2-C1, Editorial Edinumen, 2006.
j. portugalski: Coimbra L., Coimbra M., NOVO PORTUGUES SEM
FRONTEIRAS 3, Li, 2005.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

- sposób sprawdzania osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
dostosowany każdorazowo do poziomu i rodzaju kompetencji językowej
podlegającej ewaluacji oraz zgodny z wykorzystywanymi materiałami
kursowymi.
Język wykładowy

19.

odpowiednio: hiszpański, portugalski lub włoski - z elementami języka
polskiego
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
60 + 60

- ćwiczenia:

Instytut Filologii Romańskiej
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Praca własna studenta:
- przygotowanie się do zajęć
kontrolnych:
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

i

www.ifr.uni.wroc.pl

prac
60 + 60
30
270
4+5=9

Uniwersytet Wrocławski

FM-S

str. 9

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

EDYTORSTWO CYFROWE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Digital Desktop Publishing
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-FFSC-K-S2-21
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

fakultatywny
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopnia
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- nabycie umiejętności poprawnego przygotowania różnych dokumentów
z wykorzystaniem technologii komputerowych.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu prawa autorskiego;

K_W06

zna
metody
wykorzystania
narzędzi
informatycznych w działalności naukowej;

K_W07

- potrafi zdobyć i integrować wiedzę z różnych
dyscyplin humanistycznych i stosować ją w nowych
sytuacjach;

K_U09

Instytut Filologii Romańskiej
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- potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne we
własnej pracy;

K_U11
K_K05

15.

- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do
ochrony prawa autorskiego.
Treści programowe

16.

- przygotowanie dokumentu do edycji, przy wykorzystaniu edytorów tekstu;
- przygotowanie prezentacji multimedialnej;
- przygotowanie dokumentu elektronicznego.
Zalecana literatura
Wolański A. Edycja tekstów : praktyczny poradnik : książka – prasa – www,
PWN, 2008.

17.

- szczegółową listę ustala każdorazowo prowadzący.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

18.

- zaliczenie na ocenę na podstawie obserwacji zachowań, przygotowania do
zajęć i pracy domowej.
Język wykładowy

19.

polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:

30

- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

12
3
45
2

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

INFORMACJA NAUKOWA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Learning Resources
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-F1-F-S2-E1-InfN
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopnia
Rok studiów

9.

I rok
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 15 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie z pojęciem i typologią źródeł informacji;
- omówienie rodzajów, struktury oraz zawartości źródeł;
- rozwijanie umiejętności oceny i właściwego doboru źródeł do konkretnych
zadań.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu prawa autorskiego i konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej;

K_W06

zna
metody
wykorzystania
narzędzi
informatycznych w działalności naukowej;

K_W07

Instytut Filologii Romańskiej
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potrafi
wyszukać,
analizować,
oceniać
selekcjonować informacje z różnych źródeł;

K_U09

- potrafi efektywnie dostosować i modyfikować
wiedzę i umiejętności do potrzeb zawodowych;

K_U10

ma
świadomość
znaczenia
uczciwości
intelektualnej w działaniach własnych i innych
osób;

K_K04

K_K05

15.

- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do
ochrony prawa autorskiego.
Treści programowe

16.

- pojęcie źródeł informacji i ich typologia;
- źródła informacji przydatne w pracy filologa, ich zawartość, struktura
i wartość informacyjna;
- kompetencje informacyjne i strategie wyszukiwawcze;
- źródła bibliograficzne i faktograficzne;
- znaczenie prawa własności (prawa autorskiego) w informacji naukowej.
Zalecana literatura
Żmigrodzki Z. (red.), Bibliografia. Metodyka i organizacja, Warszawa 2000.
Żmigrodzki Z. (red.), Informacja naukowa. Rozwój – metody – organizacja,
Warszawa 2006.

17.

- szczegółową listę podaje każdorazowo prowadzący zajęcia.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

- egzamin pisemny.
Język wykładowy

19.

polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- wykład:
Praca własna studenta:

15

- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

10
3
12
40
2
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA TŁUMACZA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Information Technology for Translators
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-T-K-S2-12
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy dla SPECJALIZACJI TRANSLATORSKIEJ
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 15 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Xavier Chantry mgr, Stefan Kauman dr, Anna Kuźnik dr, Natalia Paprocka
dr, Elżbieta Skibińska-Cieńska prof. dr hab., Regina Solova dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- umiejętność posługiwania się komputerem na poziomie
zaawansowanego
użytkownika
(umiejętność
zarządzania
obsługa pakietu Office i przeglądarek internetowych).
Cele przedmiotu

średnioplikami,

- zapoznanie się i przygotowanie się do pracy w zakresie:
• użycia technologii ICT/TIC (zapoznanie się z programami
komputerowymi);
• komunikacji wirtualnej i wirtualnej pracy zespołowej;
• pozyskiwania informacji i dokumentacji polegającej na użyciu
zasobów elektronicznych (CD-ROM, DVD) i internetowych;
• informatycznej kontroli jakości: korekta, edycja i post-edycja
tekstów w formacie elektronicznym.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:

Instytut Filologii Romańskiej
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- potrafi do rozwiązania konkretnych zadań
dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia
informatyczne.
Potrafi
posługiwać
się
podstawowymi programami komputerowymi
służącymi do: (1) edycji i korekty tekstu; (2)
tłumaczenia wspomaganego komputerowo;
(3) ekstrakcji słownictwa i zarządzania
bazami terminologicznymi; (4) dokumentacji
w oparciu o zasoby elektroniczne (5)
komunikacji wirtualnej;

K_U11

- potrafi zarządzać plikami (tworzyć je,
zmieniać
ich
format
elektroniczny
i archiwizować je) w celu zrealizowania
własnego
projektu
tłumaczeniowego
w formacie elektronicznym;

K_U11

- zna możliwości i zastosowania tłumaczenia
automatycznego;

K_U11

- umie pracować w grupie w kontakcie
bezpośrednim
i
na
odległość
(praca
zespołowa w sieci);

K_K02

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11

- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do
ochrony prawa autorskiego.
Treści programowe

K_K05

Przedmiot zakłada zrealizowanie 4 bloków tematycznych:

16.

17.

18.

- technologie ICT/TIC (zapoznanie się z programami komputerowymi);
- komunikacja wirtualna i wirtualna praca zespołowa;
- pozyskiwanie informacji i dokumentacja polegająca na użyciu zasobów
elektronicznych (CD-ROM, DVD) i internetowych;
- informatyczna kontrola jakości: korekta, edycja i post-edycja tekstów
w formacie elektronicznym.
Zalecana literatura
Austermühl F., Electronic Tools for Translators, Manchester, UK &
Northampton, MA: St. Jerome Publishing, 2001.
Bogucki Ł., Tłumaczenie wspomagane komputerowo
Gouadec D., Profession – traducteur, La Maison du dictionnaire, Paris
2002.
Eckstein M., Sosnowski R., Komputer w pracy tłumacza: praktyczny
poradnik, "Tertium" Krakowskie Towarzystwo Wiedzy o Komunikacji
Językowej, Kraków 2004.
Quah, C. K. Translation and Technology, Palgrave, 2006, pp. 6-21.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
zaliczenie na postawie ocen z ćwiczeń wykonywanych na zajęciach
Język wykładowy
język francuski i polski
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Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- ćwiczenia w laboratorium:
Praca własna studenta:

15
15

- przygotowanie do zajęć (przygotowanie
zadanych ćwiczeń);
- przygotowanie do testów;
- czytanie wskazanej literatury.
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

30
1

Instytut Filologii Romańskiej

www.ifr.uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

JĘZYK POLSKI DLA TŁUMACZY
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Polish for Translators
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-T-K-S2-15
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy dla SPECJALIZACJI TRANSLATORSKIEJ
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

wskazani pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej lub Instytutu
Filologii Polskiej
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- dostarczenie wiedzy z dziedziny komunikacji językowej, stylistyki
i socjolingwistyki;
doskonalenie
umiejętności
użycia
środków
językowych
w zależności od odbiorcy, funkcji tekstu, sytuacji komunikacji
i otoczenia socjo-kulturowego;
- doskonalenie umiejętności posługiwania się polszczyzną pisaną
w różnych odmianach.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
ma
pogłębioną,
uporządkowaną
wiedzę
o
wybranych
elementach
i
zjawiskach
języka
polskiego

K_W03

w zestawieniu z językiem francuskim;

15.

- ma
pogłębioną
wiedzę dotyczącą
poprawności
gramatycznej
i stylistycznej struktur języka polskiego
oraz
stylowego
i
gatunkowego
zróżnicowania współczesnego języka
polskiego w zestawieniu z językiem
francuskim;

K_W04

- potrafi zbudować w języku polskim,
ustnie i na piśmie, spójny i poprawny
pod
względem
gramatycznym
i stylistycznym (oraz zgodny z zasadami
polskiej etykiety językowej) wywód
o określonym celu komunikacyjnym;

K_U03

- potrafi dokona korekty językowej
tekstu
przełożonego
z
języka
francuskiego na polski;

K_U05

potrafi
samodzielnie
pogłębiać
uzyskaną wiedzę dotyczącą języka
polskiego;
potrafi
efektywnie
dostosować
i
modyfikować
wiedzę
i umiejętności do potrzeb zawodowych
(analizować problemy oraz rozwiązywać
zadania o charakterze praktycznym);

K_U10

- ma świadomość konieczności stałego
pogłębiania i rozwijania kompetencji
językowych
w
polszczyźnie
i nieustannego śledzenia przemian
współczesnego języka polskiego i zmian
w zakresie normy i jej kodyfikacji;

K_K01

- jest przygotowany do
krytycznej
i konstruktywnej
dyskusji
nad
własnymi
wypowiedziami
własnymi
i cudzymi;

K_K02

rozumie
konieczność
dbałości
o kulturę słowa; ma świadomość
konieczności
przestrzegania
zasad
Ustawy o języku polskim.
Treści programowe

K_K07

-

16.

wartość stylistyczna środków językowych;
różne odmiany tekstów użytkowych; zróżnicowanie stylistyczne
tekstów pisanych w zależności od odmian polszczyzny;
- zagadnienia związane z najczęstszymi błędami językowymi
pojawiającymi się w przekładach (np. interpunkcja, faux-amis,
kalki składniowe).
Zalecana literatura
Mosiołek-Kłosińska M. (red.), Formy i normy, czyli poprawna
polszczyzna w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa

17.

2001.
Jadacka H., Kultura języka polskiego t.1, Fleksja, słowotwórstwo,
składnia, PWN, Warszawa 2005 (lub wyd. późniejsze).
Karpowicz T., Kultura języka polskiego, t. 3, Wymowa, ortografia,
interpunkcja, PWN, Warszawa 2009 (lub wyd. późniejsze).
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 2, Teoria. Zagadnienia
leksykalne, PWN, Warszawa 2006 (lub wyd. późniejsze).
Zaśko-Zielińska M., A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania.
Przewodnik po tekstach użytkowych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008.
Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, PWN, Warszawa
2008 (lub wyd. późniejsze).
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
- ćwiczenia:

18.

zaliczenie na ocenę na podstawie zaliczenia zadań cząstkowych,
np.:
- indywidualne i grupowe przeprowadzenie (w czasie zajęć
i w domu) analizy wskazanego tekstu;
- przygotowanie komentarza nt. zaobserwowanych zjawisk;
- korekta tekstu (w oparciu o gramatyki języka polskiego, słowniki
języka polskiego, opracowania poprawnościowe).
Język wykładowy

19.

polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów)
z nauczycielem
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:
-

30
60

przygotowanie do zajęć
czytanie wskazanej literatury
przygotowanie analizy tekstu
przygotowanie korekty tekstu

Suma godzin
Liczba punktów ECTS

90
3
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

KIERUNKI BADAŃ JĘZYKOZNAWCZYCH
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Selected Trends in Linguistic Research
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E1-KBJ
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Elżbieta Biardzka dr hab. prof. UWr., Jadwiga Cook dr, Witold Ucherek dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- brak wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
wprowadzenie
w
problematykę
wybranych
metodologii
językoznawczych, ukazanie związków
językoznawstwa z innymi
dyscyplinami naukowymi, przygotowanie do samodzielnego pogłębiania
uzyskanej wiedzy.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- posiada pogłębioną wiedzę o miejscu
i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk
humanistycznych oraz o jego specyfice
przedmiotowej i metodologicznej; potrafi tę
wiedzę rozwijać i stosować w działalności
zawodowej;
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,

Instytut Filologii Romańskiej
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obejmującą
terminologię,
teorie
i metodologie z zakresu językoznawstwa. Ma
uporządkowaną
wiedzę
o
głównych
kierunkach
jego
rozwoju
oraz
najważniejszych nowych osiągnięciach;
- potrafi dokonać pogłębionej analizy zjawisk
językowych, odwołując się do konkretnych
metod opisu języka i używając terminologii
stosowanej w studiowanym języku oraz
w języku polskim;

K_U05

K_K02

15.

- umie gospodarować czasem i realizować
w
wyznaczonych
terminach
określone
zadania.
Treści programowe

16.

- językoznawstwo historyczno-porównawcze;
- strukturalizm i funkcjonalizm;
- deskryptywizm i dystrybucjonalizm;
- gramatyka transformacyjno-generatywna;
teorie
pragmatyczne:
teoria
aktów
mowy,
językoznawstwo
wypowiadania;
- lingwistyka tekstu;
- gramatyka kognitywna Langackera;
- nowe podejścia semantyczne: semantyka prototypu, prototyp
a stereotyp, pojęcie językowego obrazu świata.
Zalecana literatura

17.

18.

19.

Delbecque N. (red.), Linguistique cognitive. Comprendre comment
fonctionne le langage, De Boeck-Duculot, Bruxelles 2006.
Fuchs C., Le Goffic P., Initiation aux problèmes des linguistiques
contemporaines, Hachette, Paris 1985.
Moeschler J., Auchlin A., Introduction à la linguistique contemporaine,
Armand Colin, Paris 1997.
Paveau M.-A., Sarfati G.-E., Les grandes théories de la linguistique,
Armand Colin, Paris 2003.
Zemmour D., Initiation à la linguistique, Ellipses, Paris 2004.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
egzamin
Język wykładowy
francuski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- wykład:
Praca własna studenta:

30

- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do egzaminu (samodzielne
lub w konsultacji z prowadzącym):
Suma godzin

50

Instytut Filologii Romańskiej
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Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Polish normative linguistics
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Polskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E2-KJP
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studio

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

I stopień
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osób prowadzących zajęcia

12.

13.

Anna Majewska-Tworek dr, Grzegorz Zarzeczny mgr, Anna Żurek dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- studenci powinni wykazywać się podstawową znajomością gramatyki języka
polskiego.
Cele przedmiotu
- celem poznawczym zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi
pojęciami kultury języka oraz zasadami umożliwiającymi praktyczną działalność
normatywną, służącą rozwijaniu umiejętności poprawnego i skutecznego
używania polszczyzny.

14.

- za cele praktyczne przedmiotu należy przyjąć kształcenie u studentów
następujących umiejętności: 1. typologizacji błędów i ich rzetelnej korekty
zgodnie z kryteriami poprawności językowej; 2. stosowania poprawnej
polszczyzny
w
zakresie
wymowy,
ortografii,
interpunkcji,
leksyki,
słowotwórstwa, fleksji i składni; 3. samodzielnego korzystania z opracowań
o
charakterze
deskryptywno-preskryptywnym
(poradników
językowych,
elektronicznych korpusów językowych, współczesnych słowników języka
polskiego) oraz źródeł o charakterze naukowym z zakresu językoznawstwa
normatywnego.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:

Instytut Filologii Romańskiej
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podstawowych pojęć normatywistyki (system,
uzus, norma i jej kodyfikacja, wariancja, kryteria
poprawności
językowej
i
komunikacyjnej,
innowacja
językowa,
hiperpoprawność,
sprawność językowa, kompetencja językowa
i komunikacyjna);
- ma świadomość kompleksowej natury języka
polskiego
oraz
konieczności
rozwijania
umiejętności
poprawnego
i
skutecznego
używania
polszczyzny
z
uwzględnieniem
elementarnej wiedzy na temat jej struktury
i historycznych uwarunkowań.

K_W04

- ma elementarne umiejętności badawcze: potrafi
dokonywać typologizacji błędów i ich rzetelnej
korekty zgodnie z kryteriami poprawności
językowej na wybranym materiale empirycznym
oraz
wyciągać
wnioski
o
charakterze
normatywnym;

K_U02

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
własne
umiejętności językowe
w
zakresie
wymowy,
ortografii,
interpunkcji,
leksyki,
słowotwórstwa, fleksji i składni;

15.

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
zwłaszcza w zakresie rozwijania umiejętności
językowych,
pozwalających
na
świadomą
odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa
językowego i kulturowego Polski oraz Europy.
Treści programowe

K_U04

K_K06

- podstawowe pojęcia: system, uzus, norma i jej kodyfikacja, kryteria
poprawności
językowej
i
komunikacyjnej,
innowacja
językowa,
hiperpoprawność, sprawność językowa;
- typologia błędów językowych oraz wyjaśnianie
powstawania. Poprawność językowa w zakresie:

mechanizmów

ich

• poprawności leksykalnej
Naruszanie normy leksykalno-semantycznej. Sposoby wzbogacania
słownictwa.
Zapożyczenia
i
internacjonalizmy
semantyczne.
Kolokacje. Innowacje leksykalne i frazeologiczne;
• poprawności fonetycznej
Poprawność i wariantywność wybranych zjawisk fonetycznych:
zróżnicowanie normy fonetycznej, wymowa literowa głosek,
mechanizmy zbytniego upraszczania grup spółgłoskowych. Podstawy
kultury żywego słowa;
• poprawności słowotwórczej
Poprawność słowotwórcza nazw
poprawnościowa
neologizmów
i neosemantyzmów;

własnych i pospolitych. Ocena
słowotwórczych,
zapożyczeń

• poprawności fleksyjno-składniowej
Kulturowe uwarunkowania fleksji. Odmiana rodzimych i obcych nazw
osobowych
(m.in.
francuskich
i
hiszpańskich)
oraz
nazw
miejscowych.
Wariantywność
normy
w
zakresie
wybranych
paradygmatów
fleksyjnych
rzeczowników
i
przymiotników;
poprawność składniowa;
Instytut Filologii Romańskiej
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Użycie wielkiej albo małej litery (m.in. w jedno- i wielowyrazowych
nazwach własnych). Pisownia łączna lub rozdzielna. Pisownia
wyrazów zapożyczonych. Zasady polskiej interpunkcji;

16.

17.

18.

19.

- podstawy leksykografii (praca warsztatowa kształcąca umiejętne korzystanie
ze współczesnych słowników ogólnych
i poprawnościowych
w wersji tradycyjnej i elektronicznej).
Zalecana literatura
Bańko M. (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.
Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001.
Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia,
Warszawa 2005.
Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne,
Warszawa 2005.
Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna
w praktyce, Warszawa 2001.
Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja,
Warszawa 2009.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
zaliczenie na ocenę na podstawie:
- obserwacji zachowań;
- prac domowych;
- dyktanda z poprawności ortograficznej;
- dyktanda z poprawności interpunkcyjnej;
- sprawdzianu końcowego (pisemnego).
Język wykładowy
polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- konwersatorium:
Praca własna studenta:

30
20

przygotowanie
do
zajęć
(czytanie
wskazanej
literatury
przedmiotu,
rozwiązywanie zadań):
przygotowanie
do
sprawdzianów
(samodzielnie
lub
w
konsultacji
z
prowadzącym):
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

50
2
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

French Language Teaching Methodologies
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E2-Meto
21-FL-F-S2-E3-Meto
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
dla
NAUCZYCIELA
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I i II
Semestr

10.

2i3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

2 x wykład, 15 godzin
2 x konwersatorium, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

specjalizacji

PRZYGOTOWANIE

DO

ZAWODU

Monika Grabowska dr, Hanna Karaszewska dr, Ewa Warmuz mgr
(konwersatorium)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- realizacja przedmiotu Metodyka nauczania języka francuskiego może
rozpocząć się po zaliczeniu przedmiotów Psychologia dla nauczycieli
(wykład i konwersatorium), Pedagogika dla nauczycieli (wykład
i konwersatorium) oraz Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w szkole (konwersatorium).
Cele przedmiotu
- przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka
francuskiego na III i IV etapie nauczania w polskich szkołach.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
-

ma

uporządkowaną,
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z zakresu metodyki nauczania języków
obcych; sprawnie posługuje się terminologią
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego;

15.

potrafi
efektywnie
dostosować
i
modyfikować
wiedzę
i
umiejętności
z metodyki nauczania języków obcych do
potrzeb zawodowych nauczyciela języka
francuskiego na III i IV etapie nauczania
(analizować problemy oraz rozwiązywać
zadania o charakterze praktycznym, np.
dotyczące
doboru
odpowiedniego
podręcznika, statusu błędu językowego…);

K_U10

- potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną
wiedzę korzystając z literatury przedmiotu
oraz zasobów internetowych;

K_U10, K_U11

- potrafi dostosować własne umiejętności
językowe do potrzeb komunikacji z uczniami
na danym poziomie znajomości języka
francuskiego;

K_U10

- przygotowuje scenariusze lekcji z języka
francuskiego z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych (TIK);

K_U11

- zna i rozumie podstawowe pojęcia
z zakresu prawa autorskiego i stosuje je
w
praktyce
wykorzystując
w przygotowywanych scenariuszach lekcji
języka francuskiego materiały pochodzące
z różnych źródeł;

K_W06, K_K05

- rozumie na czym polega rola nauczyciela
w podejściu zadaniowym i komunikacyjnym
w nauczaniu języków i stosuje ją w praktyce
inspirując i organizując skuteczny proces
uczenia się innych osób, samodzielnie lub
w grupach, czuje się odpowiedzialny za
wyniki swojej pracy, potrafi gospodarować
czasem.
Treści programowe

K_K01, K_K02

- zasady opracowania programów nauczania języka francuskiego według
programów strukturalnych (Français Fondamental) i sytuacyjnych (Un
Niveau Seuil);
- główne założenia ESOKJ;
narzędzia opisu kształcenia językowego
wynikające z podejścia zadaniowego;
- analiza podręczników do nauki j. francuskiego opracowanych zgodnie
z założeniami ESOKJ;
- budowa lekcji, odkrywanie i formułowanie celów lekcji;
- środki nauczania języka w zależności od etapu nauczania (gimnazjum
vs liceum) - nowe technologie w metodyce j. francuskiego, dokumenty
autentyczne;
- redagowanie scenariuszy lekcji;
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- kryteria oceny lekcji;
- status błędu w nauczaniu języka francuskiego;
- sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego (ewaluacja):
• ewaluacja i cele nauczania języka obcego
• rodzaje ewaluacji, ich funkcje
• narzędzia ewaluacji, kryteria ich doboru
• typologia i budowanie testów językowych
- techniki pracy na lekcji języka francuskiego w korelacji z działaniami
językowymi i składnikami kompetencji komunikacyjnej;
- wybrane problemy nauczania języka francuskiego w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w oparciu o praktyki pedagogiczne
ciągłe).
Zalecana literatura
Bertocchini P., Costanzo E., Manuel de formation pratique pour
le
professeur de FLE, CLE International, Paris 2008.
Cadre commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner,
évaluer, Conseil de l'Europe, Strasbourg 2000.
Cuq J.-P., Gruca I., Cours de didactique du français langue étrangère
et seconde, Presses Universitaires de Grenoble 2002.
Cuq J.-P. (dir.), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère
et seconde, CLE International, Paris 2003.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka
Edukacyjna, Warszawa 2001.
Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego.
Kontrola – ocena – testowanie, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.
Kwolek J., Janowska I., Techniques de classe, Flair, Kraków 2005.
Robert J.-P., Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Ophrys, Paris
2008.
Tagliante Ch., L’évaluation et le cadre européen, CLE International, Paris
2005.
Wilczyńska W., Introduction à la didactique du français langue étrangère,
Flair, Kraków 2005.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

- dyskusja na podstawie literatury: K_W02, K_U10.
- prace pisemne domowe (indywidualne i/lub grupowe): K_U10, K_U11,
K_W06, K_K05, K_K01, K_K02.
- projekty (indywidualne i/lub grupowe): K_U10, K_U11, K_W06, K_K05,
K_K01, K_K02.
- egzaminy: K_W02.
Język wykładowy

19.

francuski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- wykłady:

30

- konwersatoria:

60
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Praca własna studenta:
- przygotowanie do konwersatoriów:
przygotowanie
prac
zaliczeniowych
(samodzielne i/lub w formie konsultacji
z prowadzącym):
- czytanie literatury i przeglądanie zasobów
internetowych:
- przygotowanie do egzaminów:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Practical Use of French
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E1-PNJF
21-FL-F-S2-E2-PNJF
21-FL-F-S2-E3-PNJF
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I-II
Semestr

10.

1, 2 i 3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 90 godzin (3 x 30 godzin)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

Xavier Chantry mgr, Elżbieta Biardzka dr hab., Jadwiga Cook dr, Helena
Duffy dr, Monika Grabowska dr, Joanna Jakubowska-Cichoń dr, Hanna
Karaszewska dr, Stefan Kaufman dr, Richard Kepinski mgr, Anna Kuźnik
dr, Justyna Łukaszewicz dr hab., Maja Pawłowska dr hab., Natalia
Paprocka dr, Agata Sadkowska-Fidala dr, Elżbieta Skibińska-Cieńska prof.
dr hab., Regina Solova dr, Tomasz Szymański dr, Małgorzata Tomicka dr,
Witold Ucherek dr, Ewa Warmuz mgr, Tomasz Wysłobocki dr, oraz
doktoranci
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- w pierwszym semestrze: osiągnięcie poziomu C1 wg ESOKJ, w drugim i
trzeci: zaliczenie semestru poprzedniego.
Cele przedmiotu :
- osiągnięcie biegłości językowej na poziomie C2 wg ESOKJ w mowie i
piśmie,
- tworzenie i rozumienie wypowiedzi na poziomie C2, w tym również
tekstów o charakterze naukowym;
- zdobycie umiejętności syntetyzowania dokumentów, szczególnie
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z dziedzin humanistycznych.
Zakładane efekty kształcenia

Symbole kierunkowych
efektów kształcenia

Student:
- biegle i poprawnie komunikuje się w języku
francuskim na poziomie C2 w mowie
i w piśmie;

K_U01

- potrafi zbudować spójną
argumentację na zadany temat;

obszerną

K_U03

potrafi
zbudować
na
piśmie
wypowiedź dotyczącą wybranego problemu
naukowego;

K_U04

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować
i
integrować
informacje
z różnych źródeł i z różnych dziedzin
z pogranicza filologii i humanistyki oraz
przedstawiać je w formie syntetycznej
i obiektywnej;

K_U09

potrafi
wykorzystać
narzędzia
informatyczne w celu czytelnej edycji tekstu;

K_U11

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu prawa autorskiego;

K_W06

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania
umiejętności językowych;

K_K01

K_K02

15.

- potrafi gospodarować czasem i realizować
w wyznaczonych terminach, samodzielnie lub
w zespole, określone zadania.
Treści programowe

16.

- słownictwo, frazeologia i stylistyka języka francuskiego na poziomie C2
w mowie i piśmie;
- I semestr: dyskusja na różne tematy, wyrażanie i uzasadnianie swojego
zdania, ustne i pisemne streszczenie, inne formy pisemne: np. compterendu
(sprawozdanie),
dissertation
(dysertacja),
résumé
(streszczenie); II i III semestr: budowanie wypowiedzi o charakterze
argumentacyjnym, synthèse (synteza) tekstów publicystycznych i
naukowych;
- formy pisania twórczego;
- metodologia pisania pracy magisterskiej.
Zalecana literatura

i

Causa M., Mègre B., Production écrite niveaux C1-C2 du Cadre Européen
Commun de Référence, Didier, Paris 2009.
Charnet C., Robin-Nipi J., Rédiger un résumé, un compte rendu, une
synthèse, Hachette, Paris 1997.
Dumarest D., Morsel M.-H., Le chemin des mots, Presses Universitaires de
Grenoble 2004.
Garnier S., Sauvage A. D., Rédiger un texte académique en français,
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niveau B2-C1, Ophyrys, Paris 2011.
Kober-Kleinert C., Parizet M.-L., Poisson-Quinton S., Activités pour le
Cadre Européen Commun de Référence. Niveaux C1-C2, CLE
International, Paris 2007.
Lescure R., DALF C1-C2 250 activités, CLE International, Paris 2006.

17.

- szczegółową listę lektur podają prowadzący wykładowcy.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

- 1 i 2 semestr – zaliczenie na ocenę
- 3 semestr - egzamin
Język wykładowy

19.

francuski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
90

- ćwiczenia:
- konsultacje
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- przeszukiwanie zasobów internetowych:
- pisanie prac domowych:
- przygotowanie do egzaminu (samodzielnie
lub w konsultacji z prowadzącym):
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PODSTAWY DYDAKTYKI
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Introduction to Teaching Methodologies
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E2-Dyd
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
dla
NAUCZYCIELA
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

specjalizacji

PRZYGOTOWANIE

DO

ZAWODU

Monika Grabowska dr, Hanna Karaszewska dr, Ewa Warmuz mgr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- realizacja przedmiotu może rozpocząć się po zaliczeniu przedmiotów:
Psychologia dla nauczycieli (wykład i konwersatorium), Pedagogika dla
nauczycieli (wykład i konwersatorium) oraz Pedagogika – uczeń ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole (konwersatorium).
Cele przedmiotu
- przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka
francuskiego na III i IV etapie nauczania w polskich szkołach.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
glottodydaktyki
w
systemie
nauk
humanistycznych
oraz
o
jej
specyfice
przedmiotowej i metodologicznej, potrafi tę
wiedzę samodzielnie pogłębiać korzystając
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z
literatury
przedmiotu
internetowych;

oraz

zasobów

- zna metodologie nauczania języków obcych
od
metody
tradycyjnej
do
podejścia
zadaniowego wg ESOKJ;

KW_02

- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
o
wybranych
elementach
i
zjawiskach
będących
przedmiotem
badań
glottodydaktyki;

KW_03

K_K02

15.

- potrafi gospodarować czasem i realizować
w wyznaczonych terminach, samodzielnie lub
w zespole, określone zadania.
Treści programowe

16.

- podstawowe pojęcia dydaktyki nauczania języków obcych; definicja
języka w ujęciu dydaktycznym, zakres i przedmiot dydaktyki nauczania
języków obcych, jej interdyscyplinarny charakter;
- dlaczego uczymy się języków obcych ?; potrzeby uczących się i cele
nauki języka obcego; hierarchizacja celów językowych; pojęcie selekcji
i gradacji materiału językowego;
-przegląd najważniejszych metodologii nauczania języków obcych,
główne czynniki ich ewolucji;
-metody konwencjonalne i niekonwencjonalne w nauczaniu języków
obcych;
- komunikacja na lekcji języka obcego: nowoczesne role nauczyciela
i ucznia, style nauczania, język ojczysty a język obcy, strategie
komunikacji a strategie uczenia się, autonomiczne formy pracy
sprzyjające naturalnej komunikacji.
Zalecana literatura

17.

Cadre commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner,
évaluer, Conseil de l'Europe, Strasbourg 2000.
Cuq J.-P., Gruca I., Cours de didactique du français langue étrangère
et seconde, Presses Universitaires de Grenoble 2002.
Cuq J.-P. (dir.), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère
et seconde, CLE International, Paris 2003.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka
Edukacyjna, Warszawa 2001.
Komorowska H., Obidniak D., Stopień po stopniu. Rozwój zawodowy
nauczyciela języków obcych, PWN, Warszawa 2002.
Robert J.-P., Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Ophrys, Paris
2008.
Wilczyńska W., Introduction à la didactique du français langue étrangère,
Flair, Kraków 2005.
Zawadzka E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Impuls,
Kraków 2004.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
-

dyskusja na podstawie przeczytanej literatury;
referaty;
prace domowe;
sprawdzian pisemny.
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18.

Język wykładowy

19.

francuski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
30

- konwersatorium:
Praca własna studenta:
przygotowanie
do
zajęć
(czytanie
zaleconej
literatury,
wykonywanie
zadań):
- przygotowanie referatów (samodzielne
lub w konsultacji z prowadzącym):
- przygotowanie do sprawdzianu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
-
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYKA CIĄGŁA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Intensive Work Placement
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-PPc
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
dla
NAUCZYCIELA
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

po I
Semestr

10.

po 2. semestrze
Forma zajęć i liczba godzin

11.

60 (dwa tygodnie - 60 godzin w szkole)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

specjalizacji

PRZYGOTOWANIE

DO

ZAWODU

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- wymagane jest zrealizowanie przedmiotów:
- Metodyka nauczania języka francuskiego (2 semestr);
- Podstawy dydaktyki;
- Bezpieczeństwo w szkole;
- Pedagogiczne podstawy edukacji w gimnazjum i szkołach
ponadgimnazjalnych;
- Pedagogiczne podstawy edukacji w gimnazjum i szkołach
ponadgimnazjalnych.
Cele przedmiotu
- przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka
francuskiego na III i IV etapie nauczania w polskich szkołach.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
-

potrafi

Instytut Filologii Romańskiej

efektywnie
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i
modyfikować
wiedzę
i
umiejętności
z metodyki nauczania języków obcych do
potrzeb zawodowych nauczyciela języka
francuskiego na III i IV etapie nauczania
(analizować problemy oraz rozwiązywać
zadania o charakterze praktycznym, np.
dotyczące
doboru
odpowiedniego
podręcznika, statusu błędu językowego…);
- potrafi dostosować własne umiejętności
językowe do potrzeb komunikacji z uczniami
na danym poziomie znajomości języka
francuskiego;

K_U10

- przygotowuje scenariusze lekcji z języka
francuskiego z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych (TIK);

K_U11

- zna i rozumie podstawowe pojęcia
z zakresu prawa autorskiego i stosuje je
w
praktyce
wykorzystując
w przygotowywanych scenariuszach lekcji
języka francuskiego materiały pochodzące
z różnych źródeł;

K_W06, K_K05

K_K01, K_K02

15.

- rozumie na czym polega rola nauczyciela
w podejściu zadaniowym i komunikacyjnym
w nauczaniu języków i stosuje ją w praktyce
inspirując i organizując skuteczny proces
uczenia się innych osób, samodzielnie lub
w grupach, czuje się odpowiedzialny za
wyniki swojej pracy, potrafi gospodarować
czasem.
Treści programowe

16.

- budowa lekcji, formułowanie celów lekcji;
- redagowanie scenariuszy lekcji;
- kryteria oceny lekcji;
- środki nauczania języka w zależności od etapu nauczania (gimnazjum
vs liceum) - nowe technologie w metodyce j. francuskiego, dokumenty
autentyczne;
- sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego (ewaluacja):
narzędzia ewaluacji, budowanie testów językowych kryteria ich doboru;
- techniki pracy na lekcji języka francuskiego w korelacji z działaniami
językowymi i składnikami kompetencji komunikacyjnej;
- wybrane problemy nauczania języka francuskiego w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zalecana literatura
Bertocchini P., Costanzo E., Manuel de formation pratique pour
le
professeur de FLE, CLE International, Paris 2008.
Cadre commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner,
évaluer, Conseil de l'Europe, Strasbourg 2000.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka
Edukacyjna, Warszawa 2001.
Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego.
Kontrola – ocena – testowanie, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.
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Kwolek J., Janowska I., Techniques de classe, Flair, Kraków 2005.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

- przedstawiona dokumentacja ze szkoły;
- ocena pozytywna opiekuna praktyki.
Język wykładowy

19.

francuski/polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- praktyki:
Praca własna studenta

60

- przygotowanie scenariuszy lekcji
(samodzielne i/lub w formie konsultacji
z prowadzącym):
- czytanie literatury i przeglądanie zasobów
internetowych:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Interim Work Placement
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E2-PPs
21-FL-F-S2-E3-PPs
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
dla
NAUCZYCIELA
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I i II
Semestr

10.

2i3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

praktyka, 2x30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

specjalizacji

PRZYGOTOWANIE

DO

ZAWODU

Monika Grabowska dr, Hanna Karaszewska dr, Ewa Warmuz mgr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- wymagane jest realizowanie przedmiotów:
- Metodyka nauczania języka francuskiego (odpowiednio: 2 i 3
semestr);
- Podstawy dydaktyki (2 semestr).
Cele przedmiotu
- przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka
francuskiego na III i IV etapie nauczania w polskich szkołach.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
potrafi
efektywnie
dostosować
i
modyfikować
wiedzę
i
umiejętności
z metodyki nauczania języków obcych do
potrzeb zawodowych nauczyciela języka

Instytut Filologii Romańskiej

www.ifr.uni.wroc.pl

K_U10

Uniwersytet Wrocławski

FM-S

str. 39

francuskiego na III i IV etapie nauczania
(analizować problemy oraz rozwiązywać
zadania o charakterze praktycznym, np.
dotyczące
doboru
odpowiedniego
podręcznika, statusu błędu językowego…);
- potrafi dostosować własne umiejętności
językowe do potrzeb komunikacji z uczniami
na danym poziomie znajomości języka
francuskiego;

K_U10

- przygotowuje scenariusze lekcji z języka
francuskiego z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych (TIK);

K_U11

- zna i rozumie podstawowe pojęcia
z zakresu prawa autorskiego i stosuje je
w
praktyce
wykorzystując
w przygotowywanych scenariuszach lekcji
języka francuskiego materiały pochodzące
z różnych źródeł;

K_W06, K_K05

K_K01, K_K02

15.

- rozumie na czym polega rola nauczyciela
w podejściu zadaniowym i komunikacyjnym
w nauczaniu języków i stosuje ją w praktyce
inspirując i organizując skuteczny proces
uczenia się innych osób, samodzielnie lub
w grupach, czuje się odpowiedzialny za
wyniki swojej pracy, potrafi gospodarować
czasem.
Treści programowe

16.

- budowa lekcji, formułowanie celów lekcji;
- redagowanie scenariuszy lekcji;
- kryteria oceny lekcji;
- środki nauczania języka w zależności od etapu nauczania (gimnazjum
vs liceum) - nowe technologie w metodyce j. francuskiego, dokumenty
autentyczne;
- techniki pracy na lekcji języka francuskiego w korelacji z działaniami
językowymi i składnikami kompetencji komunikacyjnej;
- wybrane problemy nauczania języka francuskiego w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zalecana literatura

17.

Bertocchini P., Costanzo E., Manuel de formation pratique pour
le
professeur de FLE, CLE International, Paris 2008.
Cadre commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner,
évaluer, Conseil de l'Europe, Strasbourg 2000.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka
Edukacyjna, Warszawa 2001.
Kwolek J., Janowska I., Techniques de classe, Flair, Kraków 2005.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
- przygotowanie scenariuszy lekcji oraz przeprowadzenie zajęć z języka
francuskiego w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (ocenionych
pozytywnie przez nauczyciela/opiekuna praktyk).
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18.

Język wykładowy

19.

francuski/polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- praktyka:
Praca własna studenta:

60

przygotowanie
scenariuszy
lekcji
(samodzielne i/lub w formie konsultacji
z prowadzącym):
- czytanie literatury i przeglądanie zasobów
internetowych:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

45
15
120
4
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYKI ZAWODOWE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielski

3.

Work Placement
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E4-Prakt
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy dla studentów SPECJALIZACJI TRANSLATORSKIEJ
i specjalizacji FILOLOG FRANCUSKI W ŚWIECIE CYFROWYM
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

4 (możliwe jest także odbycie praktyk zawodowych w semestrze 3.)
Forma zajęć i liczba godzin

11.

praktyka, 120 godzin zegarowych
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

opiekunowie praktyk zawodowych wyznaczeni przez Dyrekcję Instytutu
Filologii Romańskiej spośród pracowników Instytutu Filologii Romańskiej
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych.
Cele przedmiotu
- sprawdzenie w rzeczywistym otoczeniu społeczno-ekonomicznym
i w autentycznych sytuacjach zawodowych poziomu oraz przydatności
zdobytych kompetencji, umiejętności i wiedzy;
- przygotowanie studentów do przyszłej pracy;
- wypracowanie pierwszych kontaktów zawodowych.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
- przynajmniej jeden efekt kształcenia ujęty
w przynajmniej jednym przedmiocie
- zgodnie z sylabusami
kierunkowym lub/oraz specjalizacyjnym.
przedmiotów
kierunkowych lub/oraz
specjalizacyjnych.
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15.

Treści programowe

16.

- zgodnie z przedmiotami kierunkowymi lub/oraz specjalizacyjnymi.
Zalecana literatura

17.

- zgodnie z bibliografią do przedmiotów kierunkowych lub/oraz
specjalizacyjnych.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

18.

- zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego sprawozdania studenta
z praktyk oraz pozytywnej oceny wystawionej przez opiekuna studenta
w miejscu odbywania praktyk.
Język wykładowy

19.

zgodnie z sylabusami przedmiotów kierunkowych lub/oraz
specjalizacyjnych
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) w miejscu
praktyk
120
5

- praktyka:
Praca własna studenta:
- przygotowanie i zredagowanie
sprawozdania z praktyk
Suma godzin

125

Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ LEKSYKOGRAFII DWUJĘZYCZNEJ
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Problems of Modern Bilingual Lexicography
Jednostka prowadząca przedmiot

5.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu
21-FL-F-FFSC-K-S2-12
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy dla
CYFROWYM
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

4.

12.

13.

14.

specjalizacji

FILOLOG

FRANCUSKI

W

ŚWIECIE

Witold Ucherek dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- wprowadzenie studentów w problematykę leksykograficzną oraz
wyposażenie ich w podstawowe narzędzia umożliwiające samodzielną
analizę słowników dwujęzycznych (drukowanych oraz elektronicznych).
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
leksykografii
w
systemie
nauk
humanistycznych
oraz
o
jej
specyfice
przedmiotowej i metodologicznej; potrafi tę
wiedzę rozwijać i stosować w działalności
zawodowej;

K_W01

-

K_W02

posiada

Instytut Filologii Romańskiej
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wiedzę, obejmującą terminologię, teorie
i metodologie z zakresu leksykografii; ma
uporządkowaną
wiedzę
o
głównych
kierunkach jej rozwoju oraz najważniejszych
nowych osiągnięciach;
- zna metody wykorzystywania narzędzi
informatycznych w działalności naukowej;

K_W07

- potrafi, w języku polskim i studiowanym,
porozumiewać
się
w
kwestiach
szczegółowych ze specjalistami w zakresie
leksykografii;

K_U07

K_K02

15.

- potrafi gospodarować czasem i realizować
w wyznaczonych terminach, samodzielnie lub
w
zespole,
określone
zadania;
potrafi
dokonać wyboru optymalnego rozwiązania
i skutecznie przekonać do swoich racji; jest
odpowiedzialny za wyniki uzyskane w pracy
zespołowej.
Treści programowe

16.

- leksykografia jako dyscyplina naukowa;
- typologia słowników;
- makrostruktura i mikrostruktura słownika dwujęzycznego;
- słowniki dwujęzyczne francusko-polskie i polsko-francuskie;
(drukowane, zdigitalizowane oraz prymarnie elektroniczne;
i specjalistyczne).
Zalecana literatura

17.

18.

19.

ogólne

Béjoint H., Thoiron P. (red.), Les dictionnaires bilingues, Aupelf-Uref –
Editions Duculot, Louvain-la-Neuve 1996.
Messelaar P. A., La confection du dictionnaire général bilingue, Peeters,
Leuven 1990.
Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2001.
Pruvost J., Les dictionnaires français outils d’une langue et d’une culture,
Ophrys, Paris 2006.
Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
- obserwacja zachowań;
- dyskusja na podstawie przeczytanej literatury;
- sprawdziany pisemne;
- referaty.
Język wykładowy
francuski, z elementami polskiej terminologii
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- ćwiczenia:

Instytut Filologii Romańskiej
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- przygotowanie do zajęć (samodzielnie lub
w konsultacji z prowadzącym):
- lektura wskazanej literatury:
- przygotowanie do sprawdzianów
pisemnych
- opracowanie referatów:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

www.ifr.uni.wroc.pl

20
15
15
10
90
3

Uniwersytet Wrocławski

FM-S

str. 46

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Master’s Seminar
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu
21-FL-F-S2-E1-Sem
21-FL-F-S2-E2-Sem
21-FL-F-S2-E3-Sem
21-FL-F-S2-E4-Sem

5.

6.

Rodzaj przedmiotu/modułu
obowiązkowy – ograniczonego wyboru
Kierunek studiów
filologia francuska

7.

Poziom studiów
II stopień

8.

Rok studiów
I i II

9.

Semestr
1, 2, 3 i 4

10.

Forma zajęć i liczba godzin
seminarium, 120 godzin (po 30 w każdym semestrze)

11.

12.

13.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Elżbieta Biardzka dr hab., Helena Duffy dr, Monika Grabowska dr, Joanna
Jakubowska-Cichoń dr, Justyna Łukaszewicz dr hab., Maja Pawłowska dr
hab., Elżbieta Skibińska-Cieńska prof. dr hab., Witold Ucherek dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- dla pierwszego semestru: dyplom licencjata filologii obcej oraz
osiągnięcie poziomu C1 znajomości języka francuskiego; warunkiem
zapisu na każdy następny semestr jest zaliczenie semestru poprzedniego.
Cele przedmiotu
Przygotowanie rozprawy, w której student wykaże się pogłębioną wiedzą
z wybranej dziedziny oraz umiejętnością :
- stosowania metod badawczych wybranej dziedziny, poszukiwania oraz
twórczego wykorzystania źródeł i literatury przedmiotu w zakresie
opracowywanego tematu;
- przejrzystego skomponowania rozprawy, logicznej argumentacji,
wyciągania wniosków oraz precyzyjnego formułowania sądów;
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- przestrzegania normy językowej i stylistycznej poprawności, wymogów
redakcyjnych stawianych tekstom naukowym (szczegółowy spis treści,
przypisy, zestawienie wykorzystanej literatury itp.) i obowiązujących
w nich zasad referowania cudzych poglądów i oznaczania przytaczanych
wypowiedzi.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
wiedzę szczegółową w zakresie wybranej
dziedziny seminarium;

K_W04

- potrafi zbudować na piśmie w studiowanym
języku obszerną wypowiedź o charakterze
naukowym;

K_U04

potrafi
dokonać
pogłębionej
analizy
i interpretacji zjawisk z dziedziny wybranego
seminarium, odwołując się do konkretnych
metod opisu właściwym wybranej tematyce
i
używając
terminologii
stosowanej
w studiowanym języku oraz w języku
polskim;

K_U05, K_U06

- potrafi, w języku polskim i studiowanym,
porozumiewać
się
w
kwestiach
szczegółowych ze specjalistami w zakresie
wybranej specjalności;

K_U07

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza
prac
innych
autorów,
synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
dziedzin
badawczych
wynikających
z
tematyki
seminarium;

K_U08

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11

- ma świadomość znaczenia zasad etyki
zawodowej
i
uczciwości
intelektualnej
w działaniach własnych i innych osób;
postępuje zgodnie z tymi zasadami;

K_K04

- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do
ochrony prawa autorskiego.
Treści programowe

K_K05

- proponowane seminaria dotyczą takich dziedzin jak językoznawstwo
francuskie, historia literatury francuskiej, historia i kultura Francji
i krajów frankofońskich, przekładoznawstwo, komparatystyka, metodyka
nauczania języka francuskiego;
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- ramy tematyczne seminarium określa prowadzący, a uszczegółowione
tematy rozpraw formułowane są w uzgodnieniu z uczestnikami zajęć;
termin wybrania tematu mija wraz z końcem pierwszego semestru zajęć
seminaryjnych.
Zalecana literatura
- zależnie od tematu seminarium.

17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
- prace pisemne i referaty, praca magisterska, egzamin magisterski;
ocenianiu
polega
znajomość
wskazanych
lektur,
umiejętność
poszukiwania oraz twórczego wykorzystania źródeł i literatury przedmiotu
w zakresie opracowywanego tematu, poziom języka francuskiego
(umiejętność stosowania w praktyce zaawansowanego słownictwa, zasad
składni, ortografii i interpunkcji), logika argumentacji i spójność
wypowiedzi, precyzja formułowania sądów, umiejętność przeprowadzania
analizy i syntezy, wyciągania wniosków, przestrzeganie wymogów
redakcyjnych stawianych tekstom naukowym (szczegółowy spis treści,
przypisy, zestawienie wykorzystanej literatury itp.) i obowiązujących
w nich zasad referowania cudzych poglądów i oznaczania przytaczanych
wypowiedzi;

18.

- wymogi obowiązujące w semestrach
pierwszym, drugim i trzecim
określa prowadzący, warunkiem zaliczenia semestru czwartego jest
złożenie pełnej wersji rozprawy i zaakceptowanie jej przez promotora.
Język wykładowy

19.

francuski, polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- seminarium:
Praca własna studenta:

90

- poszukiwanie źródeł:
- lektura wskazanej i wybranej literatury:
- przygotowanie referatów:
przygotowanie
i
redagowanie
zaliczeniowych prac pisemnych:
- redakcja pracy magisterskiej (w tym
konsultacje z prowadzącym):
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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30
345
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1530
51
w kolejnych semestrach:
8 + 4 + 16 + 23 = 51
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TERMINOLOGIA DLA TŁUMACZY
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Terminology for Translators
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-T-K-S2-11
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

Obowiązkowy dla SPECJALIZACJI TRANSLATORSKIEJ
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Xavier Chantry mgr, Stefan Kauman dr, Anna Kuźnik dr, Natalia Paprocka
dr, Elżbieta Skibińska-Cieńska prof. dr hab., Regina Solova dr

12.

13.

14.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami terminologii,
wykształcenie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów
terminologicznych i innych w tłumaczonym tekście.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
posiada
ogólną
o terminologii;

teoretyczną

K_W02

- zna najważniejsze źródła wiedzy tłumacza
i sposoby dotarcia do informacji;

K_W03
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- zna informatyczne narzędzia przydatne
w terminologii;
potrafi
rozwiązywać
problemy
terminologiczne
w przygotowywanym
do tłumaczenia tekście;

K_W07

- potrafi dokonać pogłębionej analizy tekstów
francuskich;

K_U05

posiada
pewną
znajomość
specjalistycznej odmiany języka;

K_U01

wybranej

K_U10

- potrafi określić, jakie informacje są
niezbędne
do
analizy,
zrozumienia
i przetłumaczenia analizowanego tekstu,
a
następnie
wyszukiwać
je
stosując
odpowiednie narzędzia i źródła, analizować,
krytycznie
oceniać,
selekcjonować
i integrować z różnych źródeł, zdobywać
wiedzę z określonej dziedziny, i stosować ją
do rozwiązania konkretnych zadań. Potrafi
skorzystać z pomocy specjalisty danej
dziedziny;

K_U07, K_U09

- potrafi posługiwać się terminologicznymi
narzędziami informatycznymi;

K_U11

- potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną
wiedzę;
potrafi
efektywnie
dostosować
i modyfikować wiedzę i umiejętności do
potrzeb zawodowych (analizować problemy
oraz rozwiązywać zadania o charakterze
praktycznym);

K_U10

- rozumie konieczność nabycia wiedzy
potrzebnej do zrozumienia i przetłumaczenia
tekstu fachowego, potrafi ocenić skalę
potrzeb i swoje możliwości w tej dziedzinie.
Zdaje sobie sprawę, że tłumaczenie każdego
tekstu
wymaga
nabycia
nowej
wiedzy
merytorycznej i językowej. Pracując w grupie
potrafi pobudzić innych do tego samego;

K_K01

jest
przygotowany
do
krytycznej
i konstruktywnej dyskusji nad przekładem
własnym i cudzym, potrafi podjąć taką
dyskusję uzasadnić przyjęte rozwiązania
i skutecznie ich bronić;

K_K01

- potrafi pracować w grupie, pełniąc w niej
różne funkcje;

K_K02

- umie organizować swoją pracę, dostosować
się do zaleceń i terminowo wykonywać
powierzone zadania.
Treści programowe

K_K02
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-

16.

17.

podstawowe pojęcia terminologii: terminologia, termin, terminografia,
słowniki terminologiczne;
- analiza wybranego tekstu specjalistycznego, wstępna lektura,
sporządzenie listy terminologicznej, rozpoznanie innych trudności
(językowych, merytorycznych i kulturowych), jakich nastręcza jego
tłumaczenie. Sporządzenie karty informacyjnej tekstu obejmującej
w
szczególności
deskryptory
ułatwiające
poszukiwania
dokumentacyjne;
- poszukiwania dokumentacyjne i zapewnienie sobie pomocy eksperta,
wykorzystanie źródeł wiedzy tłumacza i literatury specjalistycznej;
- lektury podstawowe w celu nabycia podstawowej wiedzy o dziedzinie,
której dotyczy analizowany tekst;
- rozwiązywanie problemów terminologicznych i innych;
- prezentacje próbek analizy na zajęciach pokazujących, jak student
potrafi opisać własne problemy związane z przygotowaniem tekstu do
tłumaczenia;
- sporządzenie informatycznego słownika analizowanego tekstu;
- tłumaczenie kontekstów zawierających problemy;
- obrona przyjętych rozwiązań;
- praca grupowa i organizacja pracy na podstawie szczegółowego
terminarza zaproponowanego przez prowadzącego.
Zalecana literatura
Bessé B. de, Cours de terminologie. Notes de cours, Université de Genève.
École de traduction et d’interprétation, Genewa 1992.
Caré T., La terminologie. Théorie, méthode et applications. tłum. i adapt.
Cormier M. C. i Humbley J., Les Presses Universitaires d’Ottawa, Ottawa
1998.
Gouadec D., Terminologie. Constitution des données, Afnor, Paryż 1990.
Rey A., La terminologie: noms et notions, PUF, Paryż 1979, (lub wyd.
późniejsze).
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

zadanie
semestralne
(grupowe):
przygotowanie
tekstu
specjalistycznego do tłumaczenia: terminologia i inne trudności,
wyszukiwanie w tekście i szukanie rozwiązań;
- próbki analizy na zajęciach: przedstawienie na zajęciach wybranych
problemów;
- sprawdzian teoretyczny: krótki sprawdzian z podstawowej wiedzy
o terminologii;
- obrona zadania semestralnego: wspólne omawianie wątpliwych
rozwiązań;
„Dziennik
zadania”:
prezentacja
napotkanych
problemów
i spostrzeżeń na spotkaniu podsumowującym.
Język wykładowy

19.

francuski i polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- ćwiczenia:
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Praca własna studenta:

60

-

wybór
i
wstępna
analiza
tekstu,
oznaczenie
tekstu,
wstępna
lektura,
zapewnienie
sobie
pomocy
eksperta,
sporządzenie karty informacyjnej;
- analiza
tekstu,
sporządzenie
listy
terminologicznej,
scalenie
jej
i uporządkowanie, sporządzenie listy
innych
problemów
występujących
w tekście;
- lektura wybranych tekstów z danej
specjalności, nabywanie podstaw wiedzy;
- poszukiwanie źródeł dokumentacji;
- sporządzenie bibliografii;
- poszukiwania
rozwiązań
problemów
terminologicznych i innych;
- tłumaczenie wybranych kontekstów;
- przygotowanie
prezentacji
wybranych
problemów;
- przygotowanie podsumowania wykonanej
pracy, napotkanych problemów i innych
spostrzeżeń;
- przygotowanie do obrony zastosowanych
rozwiązań.
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Translation of Official Documents
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-T-K-S2-25
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy dla studentów SPECJALIZACJI TRANSLATORSKIEJ
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Xavier Chantry mgr, Stefan Kauman dr, Anna Kuźnik dr, Natalia Paprocka
dr, Elżbieta Skibińska-Cieńska prof. dr hab., Regina Solova dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczenia pisemnego, w tym
tłumaczenia uwierzytelnionego, dokumentów urzędowych i innych
wybranych tekstów skonwencjonalizowanych z języka francuskiego na
polski i z języka polskiego na francuski;
- przekazanie studentom podstawowe umiejętności tłumaczenia
specjalistycznego: administracyjnego, prawniczego i finansowego;
- zapoznanie studentów z możliwościami tłumaczenia wspomaganego
komputerowo przy tłumaczeniach dokumentów urzędowych.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę na
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temat
cech
gatunkowych
i
funkcji
dokumentów
towarzyszących
przejawom
życia indywidualnego i społecznego na
terenie Polski i Francji (lub innych krajów
francuskojęzycznych);
- ma adekwatne do poziomu kształcenia
umiejętności językowe w zakresie języka
francuskiego i potrafi używać odmiany
administracyjno-prawniczej tego języka;

K_U01

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować
i
integrować
informacje
z
różnych
źródeł
w
celu
wykonania
tłumaczenia dokumentów;

K_U09

- potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną
wiedzę;
potrafi
celowo
i
skutecznie
zastosować
w
sytuacjach
zawodowych
zdobyte umiejętności komunikowania się;
potrafi efektywnie dostosować i modyfikować
wiedzę
i
umiejętności
do
potrzeb
zawodowych (analizować problemy oraz
rozwiązywać
zadania
o
charakterze
praktycznym);

K_U10

K_U11
potrafi
wykorzystać
narzędzia
informatyczne odpowiednie do tłumaczenia
dokumentów;

15.

- ma świadomość znaczenia zasad etyki
zawodowej
i
uczciwości
intelektualnej
w działaniach własnych i innych osób;
postępuje
zgodnie
z
tymi
zasadami,
szczególnie w odniesieniu do zachowania
tajemnicy zawodowej i ochrony danych
osobowych
w
przypadku
tłumaczenia
dokumentów
oraz
form
tłumaczenia
uwierzytelnionego.
Treści programowe

K_K04

16.

- zagadnienia dotyczące specyfiki tłumaczenia pisemnego dokumentów
urzędowych i innych wybranych tekstów skonwencjonalizowanych
z języka francuskiego na polski i z języka polskiego na francuski;
- problematyka tłumaczenia specjalistycznego: administracyjnego,
prawniczego i finansowego;
- charakterystyka tłumaczenia uwierzytelnionego;
- możliwości i ograniczenia tłumaczenia wspomaganego komputerowo
przy tłumaczeniach dokumentów urzędowych.
Zalecana literatura
Bosek-Szeska B., Michalska A., Nouveau recueil de documents français,
Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011.
Bultez Ch., Démarches quotidiennes, Nathan, Paris 2007.
Cieślik B., Laska L., Rojewski M., Egzamin na tłumacza przysięgłego:
komentarz,
teksty
egzaminacyjne,
dokumenty,
C.H.
Beck,
Warszawa 2010.
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Cornu G., Vocabulaire juridique, PUF, Paris 2011.
Guinchard S., Debard Th., Lexique des termes juridiques 2012, Dalloz,
Paris 2011.
Kierzkowska D. (red.), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem
2011, TEPIS, Warszawa 2011.
Kubacki
A.
D.,
Tłumaczenie
poświadczone.
Status,
kształcenie
i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2012.
Penfornis J.-L., Le français du droit, Clé International 1998.
Penfornis J.-L., Le vocabulaire Progressif des affaires, Clé International
2004.
Poznański J. (ed.), D. Kierzkowska(red.), Dokumenty polskie. Wybór dla
tłumaczy
sądowych,
Polskie
Towarzystwo
Tłumaczy
Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS, Warszawa 1998.
Rybińska Z. (red.), Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza
przysięgłego, Translegis, Warszawa 2011.
Soignet M., Le vocabulaire juridique. Droit - administration affaires, Hachette 2003.
Tomaszkiewicz T. (red.), Odpowiednie dać rzeczy słowo…czyli jak
tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 2006.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

zaliczenie na ocenę na podstawie:
- projektów;
- pisemnych prac domowych;
- prac pisemnych – kolokwiów;
- obserwacji zachowań;
- rozmów nieformalne.
Język wykładowy

19.

francuski i polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- ćwiczenia:
Praca własna student:

30
55

- przygotowanie do zajęć
- pisanie prac zaliczeniowych
- czytanie wskazanej literatury
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

85
3
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TŁUMACZENIE PISEMNE FR-PL
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

French-Polish Translation
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-T-K-S2-14
21-FL-F-T-K-S2-23
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy dla SPECJAIZACJI TRANSLATORSKIEJ
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I i II
Semestr

10.

1, 2 i 3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 45 godzin (15+15+15)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Xavier Chantry mgr, Stefan Kauman dr, Anna Kuźnik dr, Natalia Paprocka
dr, Elżbieta Skibińska-Cieńska prof. dr hab., Regina Solova dr

12.

13.

14.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- w 1 semestrze: bez wymagań wstępnych;
- w 2 i 3 semestrze: zaliczenie przedmiotu w semestrach poprzednich.
Cele przedmiotu
- wyposażenie w umiejętność pisemnego tłumaczenia wybranych typów
tekstów, głównie popularno-naukowych, technicznych (semestr 1 i 3)
i prasowych (2 semestr) i inne kompetencje z tym związane.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
zna
techniki
przekładu
z
języka
francuskiego na język polski. Posiada wiedzę
o strategiach i technikach stosowanych
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w
tłumaczeniu
pisemnym
tekstów
naukowych, technicznych i prasowych;
- zna podstawowe źródła wiedzy tłumacza
i sposoby dotarcia do informacji;

K_W03

- potrafi,
strategie
teksty
i prasowe

stosując odpowiednie narzędzia,
i techniki, tłumaczyć pisemnie
popularno-naukowe,
techniczne
z języka francuskiego na polski;

K_U10

- potrafi dokonać pogłębionej analizy tekstów
francuskich. Potrafi rozpoznać w tekstach
różne odmiany francuszczyzny. Zauważa
interferencje językowe w tekście przekładu;
potrafi dokonać korekty językowej tekstu
przełożonego z języka francuskiego na polski;

K_U01

- potrafi posługiwać się w mowie i piśmie
różnymi
stylami
funkcjonalnymi
języka
polskiego
w
zależności
od
sytuacji
komunikacyjnej;

K_U05

- potrafi określić, jakie informacje są
niezbędne
do
analizy,
zrozumienia
i przetłumaczenia analizowanego tekstu,
a
następnie
wyszukiwać
je
stosując
odpowiednie narzędzia i źródła, analizować,
krytycznie
oceniać,
selekcjonować
i integrować informacje z różnych źródeł,
zdobywać wiedzę z określonej dziedziny,
i stosować ją do rozwiązania konkretnych
zadań;

K_U09, K_U07

- potrafi dokonać samooceny (kwestionuje
własne nawyki; przyjmuje nowości; dba
o jakość; potrafi się dopasować do danej
sytuacji);

K_K01

- potrafi pracować
w niej różne funkcje;

w

grupie,

pełniąc

- umie organizować swoją pracę, dostosować
się do zaleceń i terminowo wykonywać
powierzone zadania;
- ma świadomość znaczenia zasad etyki
zawodowej i uczciwości intelektualnej, w tym
zasad odnoszących się do prawa autorskiego
w działaniach własnych i innych osób,
postępuje zgodnie z tymi zasadami;
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Treści programowe
-

16.

analiza tekstu do tłumaczenia: rozpoznawanie zjawisk językowych,
odmian funkcjonalnych francuszczyzny występujących w tekście
i występujących w nim odniesień do zjawisk kulturowych;
- identyfikacja
i
opis
trudności
językowych,
merytorycznych,
kulturowych i innych związanych z tłumaczeniem tekstu;
- wyszukiwanie dokumentacji potrzebnej do przetłumaczenia tekstu;
- zdobywanie
wiedzy
potrzebnej
do
przetłumaczenia
tekstu
z wykorzystaniem podstawowych źródeł wiedzy tłumacza, tekstów
paralelnych i innych dokumentów;
- tłumaczenie tekstu z zastosowaniem właściwych technik przekładu,
w odpowiednim do sytuacji komunikacyjnej stylu funkcjonalnym,
z wykorzystaniem odpowiednich technik informatycznych;
- etapy i organizacja procesu tłumaczenia, nauka pracy w grupie;
- analiza wykonanego tłumaczenia, dyskusja nad zastosowanymi
rozwiązaniami;
- poprawa tekstu tłumaczenia;
- tłumaczenie podczas zajęć, przygotowanie do radzenia sobie
w naturalnych warunkach i do pracy presją czasu.
Zalecana literatura
- zajęcia odbywają się w
prowadzących i studentów;

17.

oparciu

o

teksty

proponowane

przez

- lektura obowiązkowa:
Gouadec D., Profession : traducteur, La Maison du Dictionnaire, Paris
2002.
Hejwowski
K.,
Kognitywno-komunikacyjna
teoria
przekładu,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
-

18.

tłumaczenia w domu (teksty popularno-naukowe, techniczne
i prasowe): indywidualne i grupowe (ocenie podlegają: tekst
tłumaczenia, słownik tłumaczonego tekstu, bibliografia tłumaczenia,
karta informacyjna tłumaczenia);
- tłumaczenia w czasie zajęć (ocenie podlega tekst tłumaczenia);
- analiza przetłumaczonego tekstu (ocenie podlegają: umiejętność
uzasadnienia przyjętych rozwiązań i umiejętność poprawy tekstu
tłumaczenia).
Język wykładowy

19.

francuski i polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
-

45

ćwiczenia:
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Praca własna studenta:

45

-

przygotowanie do tłumaczenia: lektura
tekstu, przygotowanie do analizy tekstu,
zebranie
dokumentacji,
sporządzenie
słownika;
- sporządzenie tłumaczenia;
- przygotowanie
do
dyskusji
nad
tłumaczeniem;
- poprawa tłumaczenia;
- lektura
wybranych
pozycji
bibliograficznych.
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

90
3 (1+1+1)
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TŁUMACZENIE PISEMNE PL-FR
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Polish-French Translation
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-T-K-S2-24
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy dla SPECJALIZACJI TRANSLATORSKIEJ
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I i II rok
Semestr

10.

Semestry 1-3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 45 godzin (15+15+15)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

Xavier Chantry mgr, Stefan Kauman dr, Anna Kuźnik dr, Natalia
Paprocka dr, Elżbieta Skibińska-Cieńska prof. dr hab., Regina Solova
dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych
przedmiotów
- 1. semestr: bez wymagań wstępnych;

13.

- w semestrze 2. i 3. warunkiem wpisu na semestr następny jest
zaliczenie poprzedniego semestru.
Cele przedmiotu
- wprowadzenie do tłumaczenia z języka polskiego na francuski;
- ćwiczenie sprawności tłumaczenia różnego rodzaju tekstów;
- wyrabianie właściwych nawyków składających się na rzetelność
pracy tłumacza;
- kształtowanie umiejętności negocjacji ze zleceniodawcą i doboru
strategii do celu tlumaczenia;

14.

- kształtowanie umiejętności pracy grupowej.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole
kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
potrafi
użytkowe,
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naukowe
stosując
odpowiednie
strategie
i
techniki,
zgodnie
z
oczekiwaniami
zleceniodawcy
i odbiorcy;
- ma pogłębioną wiedzę o wybranych
elementach
i
zjawiskach
języka
francuskiego, życiu społecznym i kultury
krajów frankofońskich;

K_W03

posiada
umiejętności
językowe
niezbędne
do
tłumaczenia
proponowanych
tekstów.
Potrafi
zrozumieć i poprawnie zastosować
struktury
gramatyczne,
leksykalne
i
idiomatyczne
oraz
konwencje
graficzne i typograficzne stosowane
w języku francuskim i polskim. Potrafi
odnaleźć
w
tekście
elementy
niewypowiedziane, wyrażone implicite,
aluzje,
stereotypy
i
elementy
intertekstualne;

K_U05

- potrafi zbudować tekst w zgodzie
z konwencjami gatunku i normami
retorycznymi
języka
francuskiego.
Potrafi
zastosować
odmianę
funkcjonalną języka dostosowaną do
danej sytuacji komunikacyjnej;
- potrafi zidentyfikować, opisać i ocenić
problemy z rozumieniem tekstu do
tłumaczenia
i
znaleźć
adekwatne
rozwiązania;
- potrafi ocenić, jaka dokumentacja jest
potrzebna, by przetłumaczyć tekst,
potrafi
skutecznie
wykorzystać
narzędzia wyszukiwania i dostępne
źródła informacji, wydobyć z nich
konieczną informację i krytycznie ocenić
jej jakość;
potrafi
samodzielnie
pogłębiać
uzyskaną
wiedzę;
potrafi
celowo
i skutecznie zastosować w sytuacjach
zawodowych
zdobyte
umiejętności
komunikowania się; potrafi efektywnie
dostosować
i
modyfikować
wiedzę
i umiejętności do potrzeb zawodowych
(analizować problemy oraz rozwiązywać
zadania o charakterze praktycznym);
potrafi
skutecznie
wykorzystać
wszystkie techniczne i informatyczne
aspekty pracy tłumacza (zarządzanie
plikami, różne formaty dokumentów,
formatowanie dokumentów, programy
wspomagające tłumacza);
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potrafi
organizować
pracę
i przestrzegać warunków i terminów jej
wykonania.
15.

K_K02

Treści programowe
- tłumaczenie grupowe i indywidualne tekstów prasowych (artykuły,
ogłoszenia, notatki ...), popularnonaukowych, pism urzędowych,
korespondencji, dokumentów, instrukcji obsługi, przepisów użycia
itp.;
- symulacja autentycznej sytuacji tłumacza;
- analiza tekstu do tłumaczenia;

16.

- porównywanie różnych rozwiązań i analiza
w tłumaczeniach wykonanych przez studentów.
Zalecana literatura
- teksty do tłumaczenia są
wykładowców i studentów;

17.

każdorazowo

błędów

proponowane

przez

- lektura obowiązkowa:
Gouadec D., Profession : traducteur, La Maison du Dictionnaire,
Paris, 2002.
Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
- tłumaczenia indywidualne (w domu), w tym:
• poprawa tekstu tłumaczenia
• słownik tłumaczonego tekstu
- tłumaczenia w czasie zajęć.

18.

Język wykładowy
polski i francuski

19.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów)
z nauczycielem
- ćwiczenia w laboratorium:

45

Praca własna studenta:

45

- przygotowanie do zajęć
- analiza tekstu do pracy na
zebranie
dokumentacji
i
tłumaczenie osobiste
tłumaczenia
indywidualne
domowe)
Suma godzin
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zajęciach,
wstępne
(zadania

www.ifr.uni.wroc.pl

90

Uniwersytet Wrocławski

FM-S

str. 63

Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TŁUMACZENIE USTNE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Interpreting Skills
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-T-K-S2-13
21-FL-F-T-K-S2-22
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy dla SPECJALIZACJI TRANSLATORSKIEJ
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I i II
Semestr

10.

1-4
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 60 godzin (15+15+15+15)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

np. Xavier Chantry mgr, Stefan Kauman dr, Anna Kuźnik dr, Natalia
Paprocka dr, Elżbieta Skibińska-Cieńska prof. dr hab., Regina Solova
dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych
przedmiotów
- 1. semestr bez wymagań wstępnych;

13.

- w semestrach 2-4 warunkiem wpisu na semestr następny
jest zaliczenie semestru poprzedniego.
Cele przedmiotu
- zapoznanie się ze specyfiką tłumaczenia ustnego;
- przygotowanie do tłumaczenia konsekutywnego (ćwiczenia
symulacyjne);

14.

- przygotowanie do tłumaczenia a vista.
Zakładane efekty kształcenia

Symbole
kierunkowych
efektów kształcenia

Student:
- potrafi stworzyć i wykorzystywać
system
notacji,
zinterpretować
wysłuchany
tekst,
wyodrębnić
kluczowe myśli i jak najwierniej
w stosunku do oryginału odtworzyć
wypowiedź w oparciu o samodzielnie
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sporządzone
notatki
w
języku
wyjściowym i docelowym lub bez
notatek; potrafi dokonać tłumaczenia
a vista z języka francuskiego na język
polski i odwrotnie;
- ma wiedzę o istotnych elementach
i zjawiskach języka, literatury, życia
kulturalnego i społecznego krajów
frankofońskich;
- potrafi w obu językach skonstruować
stosowną wypowiedź (unikać wtrętów,
naleciałości językowych itp.), zna
zasady
tworzenia
poprawnych
wypowiedzi w obu językach (ma
świadomość najczęściej popełnianych
błędów),
potrafi
śledzić
zmiany
zachodzące w językach, potrafi używać
stylu dopasowanego do danej sytuacji
przekładowej;
potrafi
wyłonić
i
streścić
najistotniejsze
informacje
zawarte
w wypowiedzi (umiejętność syntezy);
- potrafi się samoocenić (kwestionuje
własne nawyki. przyjmuje nowości,
dba o jakość, potrafi się dopasować do
danej
sytuacji)
i
być
odpowiedzialny/a.
Umie
ćwiczyć
pamięć i zdolność skupienia
się
w sytuacji stresu;

15.

K_W05

K_U01

K_U05

K_K01

rozumie
obowiązujące
w
obu
kulturach
reguły
bezpośredniej
interakcji, rozumie w obu językach
treści
wyrażone
implicite,
aluzje,
stereotypy,nawiązania intertekstualne;

K_K03

- ma świadomość znaczenia zasad
etyki
zawodowej
i
uczciwości
intelektualnej w działaniach własnych
i innych osób, postępuje zgodnie
z tymi zasadami.

K_K04

Treści programowe
- podstawowe informacje na temat zawodu tłumacza żywego języka;
- specyfika tłumaczenia symultanicznego w zależności od otoczenia;
- ćwiczenia z zakresu tłumaczenia konsekutywnego;
- ćwiczenia w tłumaczeniu wykorzystujące autentyczne wypowiedzi
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i nagrania (audio i video);
16.

17.

- ćwiczenia z zakresu tłumaczenia a vista.
Zalecana literatura
Florczak J., Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria
i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2012.
Małgorzata Tryuk, Przekład ustny środowiskowy, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów
przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych
efektów kształcenia

18.

zaliczenie na ocenę
na podstawie wykonywanych na zajęciach
tłumaczeń konsekutywnych i a vista
Język wykładowy

19.

polski i francuski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów)
z nauczycielem
- ćwiczenia:

60

Praca własna studenta:
czytanie
wskazanej
literatury
oraz
przygotowanie do zajęć(samodzielnie lub
w konsultacji z prowadzącym):
Suma godzin

120

Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TWÓRCZE PISANIE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INTERNETOWYCH
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Creative Writing and the Internet
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-FFSC-K-S2-11
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy w ramach specjalności FILOLOG W ŚWIECIE CYFROWYM
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

Helena Duffy dr, Joanna Jakubowska-Cichoń dr, Justyna Łukaszewicz dr
hab., Maja Pawłowska dr hab., Agata Sadkowska-Fidala dr, dr, Tomasz
Szymański dr, Małgorzata Tomicka dr, Tomasz Wysłobocki dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych.
Cele przedmiotu
- nabycie umiejętności rozpoznawania, opisywania
komentowania różnych form dyskursu w multimediach;

14.

i

krytycznego

- nabycie umiejętności tworzenia różnego rodzaju tekstów i treści
o charakterze publicystyczno-użytkowym w języku francuskim ze
szczególnym uwzględnieniem gatunków typowych dla mediów cyfrowych
(np. blog, recenzja, artykuł na stronie internetowej, reportaż).
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- potrafi rozpoznać i scharakteryzować różne
formy
piśmiennictwa
i
dyskursu
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w multimediach;
- umie tworzyć w języku francuskim teksty
publicystyczne
i użytkowe z
użyciem
narzędzi
informatycznych
i
internetowych;

K_U01, K_U11

- wie, czym jest blog i potrafi go stworzyć
i prowadzić;

K_U09, K_U11
K_U01, K_U10, K_U11

15.

- potrafi
redagować
treść
internetowych w języku francuskim.
Treści programowe

16.

- gatunki multimedialne. Stylistyka, retoryka i pragmatyka dyskursu
w multimediach;
- semiotyczna analiza przekazów multimedialnych;
- praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem nabytej wiedzy.
Zalecana literatura

stron

Gumkowska A. (red.), Tekst (w) sieci, T. 2. Literatura. Społeczeństwo.
Komunikacja, red. Anna Gumkowska, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa
1998.
Ulicka D. (red.), Tekst (w) sieci, t. I Tekst, język, gatunki, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

17.

- inne teksty pochodzące głównie ze źródeł internetowych i dotyczące
aktualności (np. gospodarczej, politycznej, społecznej) - szczegółową
bibliografię podają prowadzący.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

- dyskusja w oparciu o literaturę;
- pisemne prace domowe ;
- projekty grupowe;
- publiczne prezentacje wykonanych zadań.
Język wykładowy

19.

francuski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
-

30

konwersatorium:
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Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
czytanie
wskazanej
literatury
oraz
przeszukiwanie zasobów internetowych:
- pisanie prac domowych:
przygotowanie
projektów
(w
tym
grupowych, samodzielnie lub w konsultacji
z prowadzącym):
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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3
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

WIEDZA O KRAJACH FRANKOFOŃSKICH
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

The Francophone World
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-FFSC-K-S2-13
21-FL-F-FFSC-K-S2-22
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

przedmiot obowiązkowy dla studentów specjalizacji FILOLOG FRANCUSKI
W ŚWIECIE CYFROWYM
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1i2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 60 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Helena Duffy dr, Joanna Jakubowska-Cichoń dr, Justyna Łukaszewicz dr
hab., Maja Pawłowska dr hab., Agata Sadkowska-Fidala dr, dr, Tomasz
Szymański dr, Małgorzata Tomicka dr, Tomasz Wysłobocki dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- brak wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat obecności, miejsca
i znaczenia krajów i obszarów frankofońskich w dawnym i współczesnym
świecie cyfrowym, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistości
wirtualnej, oraz rozwinięcie umiejętności korzystania z literackich źródeł
oraz zasobów elektronicznych.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
o wybranych elementach i zjawiskach języka
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i literatury frankofońskiej oraz o wybranych
zagadnieniach z dziejów życia kulturalnego
i społecznego krajów francuskojęzycznych
potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy

narzędzia

K_U11
K_K03

15.

- rozumie zasady pluralizmu kulturowego
potrafi
w
praktyce
stosować
wiedzę
o
mechanizmach
komunikacji
interkulturowej.
Treści programowe

16.

tematyka
zajęć
obejmuje
wybrane
wiadomości
o
dawnych
i najnowszych dziejach Francji, jej terytorium, mieszkańcach, życiu
politycznym, społecznym, gospodarczym, intelektualnym i artystycznym
oraz kształcenie umiejętności poszukiwania informacji na ten temat
w odpowiednich źródłach ujęte w kontekście rozwoju nowych mediów lub
technologii oraz generowanych przez nie nowych zjawisk i możliwości;
- szczegółową tematykę ćwiczeń ustala prowadzący.
Zalecana literatura (wybrane pozycje)

17.

Albert Ch. (dir.), Francophonie et identités culturelles, Karthala, 1999.
Hendrik K., La Francophonie - Qu'est-ce que c'est? GRIN Verlag, 2008.
Tétu M., La francophonie: histoire, problématique et perspectives, Guérin
littérature, 1987.
jeunesse.francophonie.org;
apf.francophonie.org;
jeux.francophonie.org;
www.francophonie.org;
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
konwersatorium: zaliczenie na ocenę na podstawie:

18.

- obserwacji zachowań,
- prac domowych.
Język wykładowy

19.

francuski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
60

- konwersatorium:
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć (w tym
przygotowywanie prac domowych):
- czytanie wskazanej literatury lub innych
materiałów:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ LITERACKICH

2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Modern Literary Theory and Criticism
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E2-WKBL
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Helena Duffy dr, Joanna Jakubowska-Cichoń dr, Justyna Łukaszewicz dr
hab., Maja Pawłowska dr hab., Agata Sadkowska-Fidala dr, dr, Tomasz
Szymański dr, Małgorzata Tomicka dr, Tomasz Wysłobocki dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych.
Cele przedmiotu
- poznanie kierunków badań literaturoznawczych XX i XXI w. i zdobycie
pogłębionej wiedzy na temat wybranych nurtów.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
literaturoznastwa
w
systemie
nauk
humanistycznych oraz o jego specyfice
przedmiotowej i metodologicznej;

K_W01

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,
obejmującą
terminologię,
teorie
i metodologie z zakresu literaturoznawstwa;

K_W02
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15.

ma uporządkowaną wiedzę o głównych
kierunkach
ich
rozwoju
- ma pogłębioną wiedzę o wybranych,
ważnych
kierunkach
rozwoju
literaturoznawstwa.
Treści programowe

16.

- np. szkoły inspirowane psychoanalizą, fenomenologią, filozofią
hermeneutyczną, ruchami feministycznymi, teoriami M. Bachtina,
formalizm
rosyjski,
formalizm
amerykański,
strukturalizm
i poststrukturalizm, badania kulturowe (szczegółową tematykę zajęć
określa wykładowca).
Zalecana literatura

K_W05

Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik,
Znak, Kraków 2007.
Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Antologia,
Znak, Kraków 2007.
Mitosek Z., Teorie badań literackich, PWN, Warszawa 1995.
i inne pozycje wybrane przez wykładowcę, np.:

17.

Compagnon A., Le Démon de la théorie, Seuil, Paris 1998.
Iser W., L’appel du texte. L’indétermination comme condition d’effet
esthétiques de la prose littéraire, traduit de l’allemand par Vincent
Platini, Éditions Allia, Paris 2012.
Samoyault T., L’Intertextualité. Mémoire de la littérature, Armand Colin,
Paris 2010.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

- egzamin pisemny
Język wykładowy

19.

francuski, polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- wykład:
Praca własna studenta:

30

- lektura zalecanych tekstów:
- przygotowanie do egzaminu (samodzielnie
lub w konsultacji z prowadzącym):
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

60
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

ZAJĘCIA MONOGRAFICZNE – LITERATURA I KULTURA FRANCJI
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Monographic Seminar – Literature and Culture of France
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E2-ZMon
21-FL-F-S2-E3-ZMon
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

przedmiot ograniczonego wyboru
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I, II
Semestr

10.

2, 3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 60 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Helena Duffy dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych.
Cele przedmiotu
- opis i analiza wybranych zagadnień z dziedziny literaturoznawstwa,
językoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładoznawstwa i/lub metodyki
nauczania
języka
francuskiego
jako
uzupełnienie
seminarium
magisterskiego.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,
obejmującą
terminologię,
teorie
i metodologie z zakresu literaturoznawstwa,
językoznawstwa i kulturoznawstwa;

K_W02

-

K_W04

ma

pogłębioną
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w zakresie wybranej tematyki dotyczącej
języka, literatury i kultury obszaru języka,
będącego przedmiotem studiów;
- potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na
piśmie,
spójny
wywód
o
charakterze
argumentacyjnym w studiowanym języku
i
w języku polskim, odwołując się do
własnych i cudzych poglądów;

K_U03

- potrafi zbudować na piśmie w studiowanym
języku obszerną wypowiedź o charakterze
naukowym;

K_U04

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza prac innych autorów, synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
dziedzin
badawczych wynikających z tematyki zajęć
monograficznych;

K_U08

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować
i
integrować
informacje
z różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy;

K_U09

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11

- ma świadomość znaczenia zasad etyki
zawodowej
i
uczciwości
intelektualnej
w działaniach własnych i innych osób
postępuje zgodnie z tymi zasadami;

K_K04

K_K05

15.

- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do
ochrony prawa autorskiego.
Treści programowe

16.

- wybrane zagadnienia z dziedziny współczesnego literaturoznawstwa
francuskiego: francuski postmodernizm;
- francuska powieść postmodernistyczna;
- obraz II wojny światowej we francuskiej powieści postmodernistycznej.
Zalecana literatura
Literatura podmiotu:
Littel J., Les Bienveillantes (fragmenty), Paris : Gallimard, 2007.
Binet L., Paris : HHhH, Grasset, 2010.
Makine A., La Terre et le ciel de Jacques Dorme, Paris : Gallimard folio,
2003.
Tournier M., Le Roi des aulnes (fragmenty), Paris : Gallimard, 1970
Literatura przedmiotu:
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Lyotard J.-F., La Condition postmoderne ; rapport sur le savoir, Paris :
Minuit, 1979.
Gontard M., Le Roman postmoderne français. Une écriture turbulente,
<http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/02/96/66/PDF/Le_Roman_postmoderne.pdf>.
Varga A. K., « Le Récit postmoderne », Littérature 77, février, 1990.
Fortier F., « Archéologie d’une postmodernité », Tangence 39, mars
1993.
Bertho S., «Temps, récit et postmodernité», Littérature 92, 1993.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

- dyskusja w oparciu o literaturę;
- pisemne prace domowe i/lub projekty;
- referaty;
- sprawdziany pisemne (fakultatywnie).
Język wykładowy

19.

francuski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:

60

- przygotowanie do zajęć:
czytanie
wskazanej
literatury
oraz
przeszukiwanie zasobów internetowych:
- pisanie prac domowych i/lub przygotowanie
projektów (samodzielnie lub w konsultacji z
prowadzącym):
- przygotowanie referatów:
Suma godzin

30

Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

ZAJĘCIA MONOGRAFICZNE – TRANSLATOLOGIA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Monographic Seminar - Translatology
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E2-ZMon
21-FL-F-S2-E3-ZMon
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

przedmiot ograniczonego wyboru
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I, II
Semestr

10.

2, 3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 60 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Elżbieta Skibińska prof. dr hab.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych.
Cele przedmiotu
- opis i analiza wybranych zagadnień z dziedziny przekładoznawstwa jako
uzupełnienie seminarium magisterskiego.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,
obejmującą
terminologię,
teorie
i metodologie z zakresu przekładoznawstwa;

K_W02

ma
pogłębioną
wiedzę
szczegółową
w zakresie wybranej tematyki dotyczącej
języka, literatury i kultury obszaru języka,
będącego przedmiotem studiów;

K_W04
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- potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na
piśmie,
spójny
wywód
o
charakterze
argumentacyjnym w studiowanym języku
i
w języku polskim, odwołując się do
własnych i cudzych poglądów;

K_U03

- potrafi zbudować na piśmie w studiowanym
języku obszerną wypowiedź o charakterze
naukowym;

K_U04

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza prac innych autorów, synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
dziedzin
badawczych wynikających z tematyki zajęć
monograficznych;

K_U08

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować
i
integrować
informacje
z różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy;

K_U09

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11

- ma świadomość znaczenia zasad etyki
zawodowej
i
uczciwości
intelektualnej
w działaniach własnych i innych osób
postępuje zgodnie z tymi zasadami;

K_K04

K_K05

15.

- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do
ochrony prawa autorskiego.
Treści programowe

16.

- wybrane zagadnienia z dziedziny przekładoznawstwa;
- współczesne teorie przekładu.
Zalecana literatura

17.

18.

Współczesne teorie przekładu. Antologia, pod red. P. Bukowskiego i M.
Heydel, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2009.
Routledge Encyclopedia of Translation, Mona Baker (ed.), Routledge,
1998.
Frank A. P., Greiner N., Hermans T., Koller W., Lambert J., Paul F., (ed.),
Übersetzung – Translation – Traduction, H. Kittel, Berlin, 2004, t. 1.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
- dyskusja w oparciu o literaturę;
- pisemne prace domowe i/lub projekty;
- referaty;
- sprawdziany pisemne (fakultatywnie).
Język wykładowy
francuski
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Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:

60

- przygotowanie do zajęć:
czytanie
wskazanej
literatury
oraz
przeszukiwanie zasobów internetowych:
- pisanie prac domowych i/lub przygotowanie
projektów (samodzielnie lub w konsultacji
z prowadzącym):
- przygotowanie referatów:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

30
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

ZAJĘCIA MONOGRAFICZNE - JĘZYKOZNAWSTWO
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Monographic Seminar - linguistics
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-S2-E2-ZMon
21-FL-F-S2-E3-ZMon
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

przedmiot ograniczonego wyboru
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I, II
Semestr

10.

2, 3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 60 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Witold Ucherek dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych.
Cele przedmiotu
- opis i analiza wybranych zagadnień z dziedziny literaturoznawstwa,
językoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładoznawstwa i/lub metodyki
nauczania
języka
francuskiego
jako
uzupełnienie
seminarium
magisterskiego.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,
obejmującą
terminologię,
teorie
i metodologie z zakresu literaturoznawstwa,
językoznawstwa i kulturoznawstwa;

K_W02

-

K_W04

ma

pogłębioną
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w zakresie wybranej tematyki dotyczącej
języka, literatury i kultury obszaru języka,
będącego przedmiotem studiów;
- potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na
piśmie,
spójny
wywód
o
charakterze
argumentacyjnym w studiowanym języku
i
w języku polskim, odwołując się do
własnych i cudzych poglądów;

K_U03

- potrafi zbudować na piśmie w studiowanym
języku obszerną wypowiedź o charakterze
naukowym;

K_U04

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza prac innych autorów, synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
dziedzin
badawczych wynikających z tematyki zajęć
monograficznych;

K_U08

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować
i
integrować
informacje
z różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy;

K_U09

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11

- ma świadomość znaczenia zasad etyki
zawodowej
i
uczciwości
intelektualnej
w działaniach własnych i innych osób
postępuje zgodnie z tymi zasadami;

K_K04

K_K05

15.

- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do
ochrony prawa autorskiego.
Treści programowe

16.

Problemy
frazeologii
porównawczej
francusko-polskiej
i
polskofrancuskiej (np. cele frazeologicznych badań kontrastywnych, pojęcie
ekwiwalencji, typy i stopnie ekwiwalencji związków frazeologicznych,
frazeologizmy a obraz świata, frazeologizmy w słownikach ogólnych
i specjalistycznych francusko-polskich i polsko-francuskich, przekład
związków frazeologicznych, frazeologizmy w dydaktyce języka obcego)
Zalecana literatura
Giermak-Zielińska T., Les expressions figées. Propositions pour un
traitement contrastif, Publikacje Instytutu Romanistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, Varsovie 2000.
Krzyżanowska A., Polska i francuska frazeologia śmierci, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 1999.
Sułkowska M., Séquences figées. Etude lexicographique et contrastive.
Question d’équivalence, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2003.
Sułkowska M., De la phraséologie à la phraséodidactique. Etudes
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théoriques et pratiques, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2013.
Zaręba L., Polskie i francuskie frazeologizmy w ujęciu leksykograficznym,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1988.
Zaręba L., Esquisses de phraséologie comparative franco-polonaise et
polono-française, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

- dyskusja w oparciu o literaturę;
- pisemne prace domowe i/lub projekty;
- referaty;
- sprawdziany pisemne (fakultatywnie).
Język wykładowy

19.

francuski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:

60

- przygotowanie do zajęć:
czytanie
wskazanej
literatury
oraz
przeszukiwanie zasobów internetowych:
- pisanie prac domowych i/lub przygotowanie
projektów (samodzielnie lub w konsultacji z
prowadzącym):
- przygotowanie referatów:
Suma godzin

30

Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

ŻYCIE
KULTURALNE
I
SPOŁECZNE
I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

French Culture and Society Then and Now
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-F-FFSC-K-S2-23
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

przedmiot obowiązkowy dla studentów specjalizacji FILOLOG FRANCUSKI
W ŚWIECIE CYFROWYM
Kierunek studiów

7.

filologia francuska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

FRANCJI:

DZIEDZICTWO

Helena Duffy dr, Joanna Jakubowska-Cichoń dr, Justyna Łukaszewicz dr
hab., Maja Pawłowska dr hab., Agata Sadkowska-Fidala dr, Tomasz
Szymański dr, Małgorzata Tomicka dr, Tomasz Wysłobocki dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- brak wymagań wstępnych.
Cele przedmiotu
- celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat obecności, miejsca
i znaczenia dawnej i/lub współczesnej, szeroko rozumianej kultury
francuskiej
oraz
zagadnień
społeczno-gospodarczych
w
świecie
cyfrowym, m.in. w rzeczywistości wirtualnej, a także rozwinięcie
umiejętności korzystania z e-źródeł.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
-

ma

pogłębioną

Instytut Filologii Romańskiej

wiedzę
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w zakresie wybranej tematyki dotyczącej
języka, literatury i kultury obszaru języka,
będącego przedmiotem studiów;
- zna metody wykorzystywania narzędzi
informatycznych w działalności naukowej;

K_W07

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11
K_K06

15.

- ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk
humanistycznych dla utrzymania i rozwoju
więzi społecznej na różnych poziomach.
Treści programowe

16.

- tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z życiem kulturalnym
i społecznym Francji (życie gospodarcze, polityczne, intelektualne,
problemy społeczne, kultura artystyczna)) ujęte w kontekście rozwoju
nowych mediów lub technologii oraz generowanych przez nie nowych
zjawisk i możliwości;
- szczegółową tematykę ćwiczeń ustala prowadzący.
Zalecana literatura (wybrane pozycje)
J.-P. Rioux, J. Sirinelli (dir.), Histoire culturelle de la France, t.4. : « Le
temps des masses ».
Lequin Y., Histoire des français XIXe-XXe siècles, t.3: „Les citoyens et la
démocratie”, Armand Colin, Paris, 1984.
Crubellier M., Histoire culturelle de la France, Armand Colin, 1974.
Guiral P., Temime E.,La société française à travers la littérature, Armand
Colin, Paris, 1972.
<www.culture.fr>
<www.institutfrancais.com>
<www.histoire.presse.fr>

17.

- literaturę przedmiotową oraz/lub inne materiały (np. internetowe)
ustala prowadzący.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

konwersatorium: zaliczenie na ocenę na podstawie:
- dyskusji w oparciu o literaturę,
- prac domowych i/lub projektów,
- referatów i/lub kolokwiów.
Język wykładowy

19.

francuski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:
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- przygotowanie do zajęć i referatów i/lub
kolokwiów:
- czytanie wskazanej literatury lub innych
materiałów
oraz
przygotowywanie
prac
domowych i/lub projektów:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

30
30
90
3
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