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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-20-A TRANSLATORIUM
ECTS: 2,5 TRANSLATION
TREŚCI MERYTORYCZNE

SEMINARIUM
Tłumaczenie wybranych krótkich tekstów (recenzji)  napisanych przez native speaker’ów języka angielskiego opublikowanych w dostępnych on–
line czasopismach oraz dłuższego/ych z intencją publikacji tego tłumaczenia. Wszyscy uczestnicy translatorium są zobowiązani przygotować się
do  zajęć  poprzez  zapoznanie  się  z  tekstem,  z  tym  że  wybrane  osoby  przygotowują  tłumaczenie  w  formie  pisemnej.  W  czasie  translatorium
czytany  jest  tekst  angielski  i  jego  tłumaczenie  polskie  oraz  dyskutowane  są  problemy  tekstu  angielskiego  i  warianty  tłumaczenia  polskiego.
Uzgadniana zostaje ostateczna wersja tłumaczenia polskiego.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot służy wprowadzeniu w charakter i  okoliczności powstania filozofii,  jej  genezę i ewolucję w pierwszym okresie jej rozwoju. Unaocznia
wielość podejść do tego samego problemu oraz wielość możliwości interpretacyjnych oraz relację między stałymi pytaniami i  zmieniającymi się
odpowiedziami.  Zaznajamia  z  pierwszymi  koncepcjami  filozoficznymi  i  możliwościami  ich  aktualnego  odczytywania.  Rozwija  wyczulenie  na
niuanse  filozoficzne  i  konieczność  argumentacji  w  prowadzeniu  sporu  filozoficznego,  a  także  podstawowe  warunki  konieczne  przy  czytaniu,
analizowaniu i interpretacji tekstu filozoficznego.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W02+,  H2A_W07++,  H2A_U01++,  H2A_U02+,  H2A_U04+,  H2A_U06++,  H2A_U08+,  H2A_U11+,
H2A_K01+, H2A_K02+
Symbole efektów kierunkowych K2_W07+, K2_W17+, K2_W18+, K2_U01+, K2_U04+, K2_U05+, K2_U09+, K2_U13+, K2_K02+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student zna terminologię filozoficzną w języku obcym; ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wybranej
subdyscypliny  filozoficznej;  ma  gruntowną  znajomość  metod  interpretacji  tekstu  filozoficznego;  zna  terminologię  nauk  humanistycznych  na
poziomie  rozszerzonym;  zna  i  rozumie  zaawansowane metody  analizy,  interpretacji,  wartościowania  i  problematyzowania.  (K2_W07,  K2_W17,
K2_W18)
Umiejętności
U1 - Student interpretuje, komentuje i konfrontuje tezy; analizuje argumenty filozoficzne; tłumaczy z języka obcego tekst filozoficzny; analizuje i
integruje informacje; ujawnia błędy wypowiedzi. (K2_U01, K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U13)
Kompetencje społeczne
K1 - Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. (K2_K02)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Marcela Herdova, 2013r., "Andy Clark, Julian Kiverstein, and Tillmann Vierkant (eds.), Decomposing the Will", wyd. Notre Dame Philosophical
Reviews, 2) Christopher Evan Franklin, 2013r., "Kadri Vihvelin, Causes, Laws, and Free Will: Why Determinism Doesn't Matter", wyd. Notre Dame
Philosophical  Reviews,  3)  Alex Silk,  2013r.,  "Paul  Katsafanas,  Agency and the Foundations of  Ethics:  Nietzschean Constitutivism",  wyd.  Notre
Dame  Philosophical  Reviews,  4)  David  Papineau,  2013r.,  "Sensory  Experience  and  Representational  Properties",  wyd.  Proceedings  of  The
Aristotelian Society, 5) Ricki Bliss, 2013r., "Tyron Goldschmidt (ed.), The Puzzle of Existence: Why Is There Something Rather Than Nothing?",
wyd. Notre Dame Philosophical Reviews.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) do wyboru, "inne teksty w zależności od postępów, możliwości i zainteresowań studentów".

Przedmiot/moduł:
TRANSLATORIUM
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy
Kod ECTS: 08134-20-A
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: I/2

Rodzaje zajęć: seminarium
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Seminarium: 15/2
Formy i metody dydaktyczne
Seminarium
Seminarium - Przygotowanie pisemnego tłumaczenia, 
analiza i omawianie trudności; opcjonalnie: druga 
redakcja. (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Praca kontrolna 1 - zaliczenie pisemne, wymagana 
obecność, aktywność, przygotowywanie tłumaczeń w 
formie pisemnej lub ustnej w zależności od ilości 
uczestników i dynamiki pracy grupy oraz skali 
trudności tekstu (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 2,5
Język wykładowy: angielski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
prof. dr hab. Robert Zaborowski
Osoby prowadzące przedmiot:
prof. dr hab. Robert Zaborowski
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

TRANSLATORIUM
ECTS: 2,5 TRANSLATION

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 30,0 godz.

- udział w seminariach 15,0 godz.

45,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca studenta 30,0 godz.

30,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 75,0 godz.

liczba punktów ECTS = 75,00 godz.: 31,00 godz./ECTS = 2,42 ECTS 

w zaokrągleniu: 2,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,50 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,00 punktów ECTS.


