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Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami komunikacji 
specjalistycznej (wspólnota specjalistów, tekst specjalistyczny, język specjalistyczny, 
terminologia) oraz określenie roli tłumacza, nauczyciela języka obcego, asystenta 
językowego w wielojęzycznej komunikacji specjalistycznej.  

Na podstawie lektury i wspólnej analizy tekstów podstawowych z zakresu komunikacji 
specjalistycznej studenci będą potrafili określić mechanizmy kształtujące komunikację 
specjalistyczną (organizacja wspólnoty specjalistów, style myślowe, konwencjonalizacja, 
intertekstualność) oraz prowadzić analizę tych mechanizmów w oparciu o teksty 
specjalistyczne wg wybranego przez siebie modelu (model Baumanna, analiza tekstów 
specjalistycznych wg Gläser, podejście etnometodologiczne itp.) dla celów 
tłumaczeniowych, dydaktycznych itp.  

Elementem zajęć będzie analiza kontrastywna wybranego gatunku tekstu 
specjalistycznego zgodnie z wytycznymi, prezentacja wyników w trakcie zajęć, 
opracowanie pisemne wyników w formie pracy zaliczeniowej oraz indywidualna 
dyskusja na temat wyników analizy. 
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Zajęcia odbywają się w języku angielskim i polskim. Podczas zajęć, mających formę 
wykładu połączonego z warsztatami tłumaczeniowymi zostaną omówione i 
przećwiczone na autentycznych tekstach strategie, metody i techniki tłumaczeniowe 
stosowane w przekładzie tekstów specjalistycznych. Na przykładzie analizy tekstów 
paralelnych i porównywalnych zostaną wyjaśnione zagadnienia dotyczące jakości 
przekładu i różnicy pomiędzy zawodem tłumacza a postedytora. 
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Cel zajęć 
1. zapoznanie z teorią frazeologii niemieckiej w tym zapoznanie różnymi klasami 

frazeologizmów 

2. rozwinięcie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnienie 

rozumienia frazeologii niemieckiej 

3. wykształcenie umiejętności kontrastywnej analizy i tłumaczenia frazeologizmów 

na język niemiecki lub polski 

Opis 
Po zakończonym kursie student powinien umieć rozróżniać poszczególne klasy 
frazeologizmów i podać przykład dla każdej z klas. Student powinien także rozpoznawać 
frazeologizmy w tekście i przypisać im odpowiednie znaczenie z lub bez pomocy 
słownika itp. Zajęcia mają także pomóc studentowi w umiejętności zastosowania 
typowych dla danej sytuacji rutyn językowych. Student będzi umiał dokonać 
kontrastywnej analizy jednostek frazeologicznych w parze niemiecki-polski i ocenić 
stopień ekwiwalencji między tymi jednostkami. W ramach zajęć ćwiczona będzie także 
kompetencja korzystania z dostępnych narzędzi takich jak: słowniki, listy referencyjne, 
zbiory frazeologiczne, korpusy w celu odkodowania znaczenia frazeologizmu i 
poprawnego jego zastosowania. 
 
Treści programowe dla zajęć 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu frazeologii  
2. Cechy związków frazeologicznych i ich możliwe klasyfikacje 
3. Użycie frazeologizmów w tekstach 
4. Pojęcie wariantu i modyfikacji 
5. Praca ze słownikiem frazeologicznym 
6. Ekwiwalencja związków frazeologicznych i ich tłumaczenie 
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Zaliczenie 
Ocena z zaleczenia będzie stanowić średnią arytmetyczną ocen za poszczególne zadania: 
tłumaczenie, aktywność w ramach analizy związków frazeologicznych w tekstach 
prasowych, test. 

 

 


