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FILOLOGIA FRANCUSKA - ZAJĘCIA DO WYBORU  
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

 

STUDIA DRUGIEDO STOPNIA (MAGISTERSKIE) 
 

Zapisy w systemie USOS dla studiów drugiego stopnia (magisterskich) odbędą się  
od 1 października (czwartek) o godz. 18.00 do 2 października (piątek) o godz. 12.00. 

 
Pomocą służą tutorzy: 
I rok FM: dr Joanna Jakubowska joanna.jakubowska@uwr.edu.pl  
II rok FM: dr Agata Rębkowska-Kieseler agata.rebkowska@uwr.edu.pl  
 

I rok studiów magisterskich 

 
1. Rekrutacja na specjalizacje „Filolog francuski w świecie cyfrowym” i „Tłumaczeniową” odbędzie się poza 
systemem USOS. Zostanie przeprowadzona po spotkaniu adaptacyjnym, które odbędzie się 1 października o 
godz. 9.00. Informacje na ten temat zostały przekazane mailowo. 

2. Zapisów na przedmioty oferowane w ramach kształcenia modułowego „Przygotowanie do zawodu 
nauczyciela” dokonuje sekretariat IFR w oparciu o wcześniejszą deklarację studenta (do 15 października). 
  
Lista przedmiotów: 
- Psychologia dla nauczycieli – wykład 

- Psychologia rozwoju człowieka – konwersatorium 

- Pedagogika dla nauczycieli – wykład i konwersatorium 
- Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe - konwersatorium 
 
3. Studenci I roku studiów magisterskich zapisują się przez USOS lub na pierwszych zajęciach na jedno z 
trzech seminariów magisterskich. Rejestracja w systemie USOS odbędzie się od 1 października (czwartek) 
o godz. 8.00 do 2 października (piątek) o godz. 12.00. W każdym seminarium może wziąć udział 
maksymalnie 9 osób. 

 

 
Seminarium magisterskie literaturoznawcze  
Temat: Les traductions des textes fictionnels et non fictionnels du XVIIe siècle 
Prowadzący: prof. dr hab. Maja Pawłowska 
 
Przedmiotem seminarium będą niewielkie teksty o charakterze narracyjnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem komedii.  

Zajmiemy się: 

1) ich dziejami i miejscem w życiu literackim (autorzy, odbiorcy, środki, formy i okoliczności przekazu); 

2) ich poetyką. 

 

Przygotowywane w toku seminarium rozprawy magisterskie będą składały się z dwu części:  

1) z przekładu na język polski wybranego utworu (np. sztuki jednoaktowej) lub fragmentu utworu (ok. 25 
str.);  

2) z historyczno-literackiego studium o przetłumaczonym utworze (ok. 30 str. po francusku). 

 

W zestawie tekstów do tłumaczenia znajdą się teksty powstałe do 1700 r. 

Istnieje również możliwość pisania rozprawy wyłącznie historyczno-literackiej, bez części tłumaczeniowej. 
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Seminarium magisterskie przekładoznawcze 
Temat: Przekład(y) dla dzieci i młodzieży: specyfika, problemy, rozwiązania 
Prowadząca: dr hab. Natalia Paprocka 
 
Przedmiotem zainteresowania uczestników seminarium będzie przekład dla dzieci i młodzieży rozumiany 

szeroko, czyli jako proces lub produkt tłumaczenia dla tej grupy odbiorców utworu lub utworów dowolnego 

gatunku (powieść, opowiadanie, wiersz, książka popularnonaukowa, komiks, książka obrazkowa, film, 

piosenka, gra komputerowa, tekst prasowy, blog, itp.). 

Celem prac powstających w ramach seminarium będzie poszukiwanie odpowiedzi na samodzielnie 

postawione pytanie badawcze dotyczące przekładu dla dzieci i młodzieży. 

Proponowane obszary badawcze (do wyboru): 

1) Kultura a przekład dla dzieci i młodzieży (Jak tłumaczone są elementy nacechowane kulturowo, czyli 

nazwy własne, formy adresatywne, nazwy i opisy potraw, strojów, zwyczajów itp.? Dlaczego wybierane są 

takie rozwiązania i jakie są ich efekty? Jaką rolę odgrywają przekłady dla dzieci i młodzieży?) 

2) Ideologia a przekład dla dzieci i młodzieży (Jakie strategie stosowane są przez tłumaczy utworów dla 

dzieci i młodzieży w przypadku treści objętych tabu? Z jakich powodów są one wybierane i jakie są ich 

skutki? Jaka była/jest/może być relacja między cenzurą a przekładem dla dzieci i młodzieży?) 

3) Odbiorca a przekład dla dzieci i młodzieży (Na czym polega specyfika przekładu dla dzieci i młodzieży? 

Dlaczego jest to odbiorca szczególny? Jakie utwory i w jaki sposób tłumaczy się dla podwójnego odbiorcy? 

Dlaczego w przypadku niektórych utworów dochodzi do zmiany odbiorcy w przekładzie? Jakie są strategie 

tłumaczy i efekty ich działań?) 

4) Multimodalność w przekładzie dla dzieci i młodzieży (Jakie są relacje tekstu z obrazem i dźwiękiem w 

utworach dla dzieci i młodzieży? Jakie problemy stawia przed tłumaczem przekład multimodalnych utworów 

dla dzieci i młodzieży? Jak tłumacze je rozwiązują? Dlaczego multimodalność stanowi wyzwanie dla 

tłumacza?) 

5) Humor w przekładzie dla dzieci i młodzieży (Jakie są źródła humoru w oryginale? Jak tłumacze radzą 

sobie z przekładem humoru? Jakie strategie i techniki stosują i z jakim skutkiem?) 

Sposoby realizacji celu badawczego: 

a) analiza wybranego utworu (lub jego fragmentu) i jego przekładu lub różnych przekładów (na ten sam 

język lub na różne języki),  

b) analiza wybranych utworów (lub ich fragmentów) oraz ich przekładów, 

c) analiza zbioru przekładów oraz zbioru równolegle funkcjonujących tekstów rodzimych (nie-przekładów), 

d) własny przekład wybranego utworu (lub fragmentu), opatrzony komentarzem, w którym zostanie 

wykorzystana wiedza przekładoznawcza, zdobyta w czasie zajęć i z własnych lektur. 
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Seminarium magisterskie językoznawcze 
Temat: Memy internetowe jako przykład piśmiennictwa w sieci (digital literacy) 
Prowadzący: prof. dr hab. Elżbieta Biardzka 
 

 

Zarys tematyki dla studentów:  

Przedmiotem badań seminarium będą tzw. memy internetowe, to jest wypowiedzi o charakterze werbalno-

graficznym (wypowiedzi zawierające krótki tekst oraz obrazek). W prototypowej postaci chodzi o tzw. 

obrazy makro. Będziemy analizować memy zawierające element francuskiej kultury w postaci werbalnej 

(francuski tekst) lub graficznej (grafika ujmująca element francuskiej kultury). Pierwszym etapem prac 

seminarium będzie oczywiście charakterystyka przedmiotu badań. Odpowiemy sobie na pytanie, czym są 

memy internetowe, jakie jest ich miejsce w globalnej komunikacji internetowej, jaka jest ich specyfika, to 

jest, jak je odróżnić od innych wypowiedzi sieciowych (np. gifów). Poznamy ich historię oraz główne 

światowe portale gromadzące memy, a także opracowania przedstawiające ich klasyfikacje. To bardzo 

ważne, bo każdy seminarzysta wybierze sobie swój tematyczny obszar badawczy i zajmie się albo memami 

sportowymi (memy dotyczące francuskich sportowców), albo społecznymi (memy dotyczące konfliktów 

społecznych, bądź stanowiące satyrę społeczną tak jak np. memy o problemach „pierwszego” świata), albo 

politycznymi (memy dotyczące napięć politycznych, np. ruch żółtych kamizelek), albo też jeszcze 

elementem graficznym składającym się na francuską kulturę i podlegającym „obróbce” w różnojęzycznych 

memach internetowych. 

Kolejnym etapem prac będzie ustalenie metody opisu memów. Będziemy jej traktować jako binarne 

(zawierające zawsze dwa elementy) wypowiedzi: TEKST + OBRAZ. Zajmiemy się następnie ustaleniem 

rejestru postaci elementu TEKST, a następnie OBRAZ w wybranej przez seminarzystów tematyce. Jeszcze 

w następnej kolejności zajmiemy się ustalaniem i opisem relacji pomiędzy tekstem a obrazem, aby przejść 

do interpretacji wytwarzanych znaczeń.  

 

 
Prowadzący ma prawo wprowadzić dodatkowe kryteria selekcji uczestników seminarium w przypadku 
większej liczby chętnych niż przewidziany limit. 
 
4. Zgodnie z planem studiów student II stopnia realizuje 60 godzin przedmiotu „Drugi język romański”. 
Jeśli student nie może podjąć nauki jednego z proponowanych języków: hiszpańskiego, portugalskiego, 
włoskiego na poziomie B2+, podejmuje naukę „Języka obcego” w SPNJO i przystępuje tam do egzaminu na 
poziomie B2+. Przedmiot „Drugi język romański” (poziom A1/A2 lub B1/B2) realizuje w obowiązkowym 
wymiarze 60+60 (4+5 ECTS). A zatem: 

a) studenci, którzy zrealizowali w IFR 120 godzin „Drugiego języka romańskiego” na studiach licencjackich, 
kontynuują wybrany język na poziomie B2+ zapisując się przez USOS lub na pierwszych zajęciach na 
odpowiedni lektorat: 

- język hiszpański, poziom B2+ 
- język włoski, poziom B2+ 
- język portugalski, poziom B2+ 
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b) studenci, którzy nie zrealizowali w IFR 120 godzin „Drugiego języka romańskiego” na studiach 
licencjackich i nie są w stanie podjąć nauki „Drugiego języka romańskiego” na poziomie B2+, zapisują się 
przez USOS lub na pierwszych zajęciach na odpowiedni lektorat: 

- język hiszpański, poziom A1,  
- język hiszpański, poziom B1,  
- język włoski, poziom A1,  
- język włoski, poziom B1,  
- język portugalski, poziom A1,  
- język portugalski, poziom B1,  

Studenci wymienieni w punkcie b) powyżej są zobowiązani podjąć również naukę „Języka obcego” w SPNJO 
i przystępić tam do egzaminu na poziomie B2+. 

Zapisy na lektoraty „Drugich języków romańskich” odbędą się w systemie USOS od 1 października 
(czwartek) o godz. 8.00 do 2 października (piątek) o godz. 12.00 lub na pierwszych zajęciach. 

5. Zajęcia z Języka angielskiego B2 z elementami języka biznesowego (w harmonogramie II stopnia 
filologii hiszpańskiej) mogą być wybrane również przez studentów filologii francuskiej w ramach 
„Przedmiotu do wyboru” przewidzianego w 4 semestrze. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla 
osób, których dotyczy) w SPNJO. Zapisy – j.w. 

 

II rok studiów magisterskich 

 
1. Studenci II roku studiów magisterskich mogą zapisać się przez USOS od 1 października (czwartek) o 

godz. 8.00 do 2 października (piątek) o godz. 8.00 na zajęcia z Języka angielskiego B2 z elementami 

języka biznesowego (w harmonogramie II stopnia filologii hiszpańskiej) w ramach „Przedmiotu do wyboru” 

przewidzianego w 4 semestrze. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla osób, których dotyczy) w 

SPNJO. 

2. Studenci II roku studiów magisterskich zapisują się przez USOS od 1 października (czwartek) o godz. 

8.00 do 2 października (piątek) o godz. 12.00 na jedno z dwóch konwersatoriów (30 godzin, 4 ECTS) 

 
II FM - Konwersatorium monograficzne: 
Przekład a normy 
 
Prowadząca: dr Regina Solová 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
pojęciem normy w przekładzie. Studenci zdobędą 
wiedzę na temat pojęcia normy w wybranych 
naukach humanistycznych: socjologii, 
językoznawstwie oraz przekładoznawstwie. Po 
zapoznaniu się z przekładowymi normami 
preskryptywnymi, odpowiadającymi na pytanie 
„jak powinno być?” – wg aktów normatywnych, 
kodeksów etyczno-zawodowych, podręczników 
itp., studenci przygotują kwestionariusze, na 
podstawie których przeprowadzą wywiady z 
czynnymi tłumaczami dowolnych języków obcych. 
Uzyskają w ten sposób odpowiedź na pytanie „jak 
jest?” - wg praktyków. Końcowym etapem pracy 
będzie zestawienie opracowanych 
kwestionariuszy z treścią norm preskryptywnych 
(„jak powinno być?” / „jak jest?”). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
II FM - Konwersatorium monograficzne: 
Legendy Montmartre’u – ludzie i miejsca 
 
Prowadząca: dr Joanna Jakubowska 

Zajęcia poświęcone będą legendarnej dzielnicy 

Paryża w okresie Belle Epoque. Na podstawie 

artykułów krytycznych i tekstów o charakterze 

literackim uczestnicy zapoznają się z warunkami 

życia w tej specyficznej dzielnicy oraz jej 

najbardziej osobliwymi miejscami (Chat Noir, 

Lapin Agile, Bateau-Lavoir, rue Saint-Vincent, 

Sacré-Coeur) dającymi schronienie artystom tego 

pokroju co Maurice Utrillo, Max Jacob, Pablo 

Picasso, Pierre Mac Orlan czy Guillaume 

Apollinaire.  

 

 


