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Przekładoznawstwo ewoluowało z przekładu językowego i literackiego w przekład audiowizualny 
(AVT) i tak zwany przekład medialny, a obecnie w przekład multimedialny (MMT). Przekład 
multimedialny, taki jak przekład medialny jest często rozumiany jako tłumaczenie warstwy 
językowej przekazu multimedialnego. Podejście to jest problematyczne ponieważ izoluje 
warstwę językową od pozostałej części przekazu. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć jak przekład 
warstwy językowej wpływa na pozostałą część przekazu multimedialnego należy połączyć 
analizę części językowej z całościowym komunikatem multimedialnym. 
 
*multimedia: środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, Internet, książka, film, plakat, 
kino 
 
Cele dydaktyczne:  
Przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej. 
 
Opis przedmiotu:  
Seminarium licencjackie z przekładoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń 
multimedialnych. 
 
Forma i zaliczenie przedmiotu: czynne uczestnictwo w zajęciach, przedkładanie 
poszczególnych części pracy licencjackiej wg harmonogramu rozpisanego na II semestry. 
 
Krótka charakterystyka seminarium: 
Seminarium poświęcone jest analizie przekładu ze szczególnym uwzględnieniem przekładu 
multimedialnego, na podstawie wybranych współczesnych tekstów multimedialnych (film, 
komiks, gra komputerowa, strona internetowa), a także literackich (literatura piękna, teksty 
specjalistyczne) i obejmuje następujące zagadnienia, najczęściej poruszane przez studentów w 
pracach licencjackich: 
 

1. Pojęcie ekwiwalencji. 
2. Pojęcie nieprzetłumaczalności. 
3. Intertekstualność w przekładzie. 
4. Język figuratywny a przekład. 
5. Elementy kulturowe w przekładzie. 
6. Humor w przekładzie. 

 
Za łożenia, cele i efekty kszta łcenia:  
Celem nauczania tego przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat określonych 
zjawisk językoznawczych i translatorskich na materiale badawczym z zakresu języka 
angielskiego i języka polskiego. Przedmiotowa wiedza stanowi podstawę praktycznego 



przygotowania studenta do napisania pracy licencjackiej, zgodnej z wymogami 
merytorycznymi, technicznymi oraz estetycznymi.  
 
Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy licencjackiej, zasady ekscerpcji materiału 
źródłowego do analizy, a następnie częściową analizę l ingwistyczną lub l ingwistyczno-
translatorską wybranych zagadnień , zgodnie z ustalonym w semestrze I tematem pracy, 
zebranie stosownej bibliografii, szczegółowe przedstawienie promotorowi wybranej przez 
studenta problematyki badawczej, a także na przedłożenie napisanej części tejże pracy w celu 
uzyskania zaliczenia tego przedmiotu w semestrze II. 
 
Uwaga:  Istnieje możliwość zmiany poszczególnych tematów ze względu na zainteresowania 
słuchaczy lub przydatność w pisaniu prac licencjackich. 
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