Język francuski mediów - opis przedmiotu
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu

Język francuski mediów

Kod przedmiotu

09.1-WH-FRMP-JFM-K-S14_genDPV1V

Wydział

Wydział Humanistyczny

Kierunek

Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim

Profil

ogólnoakademicki

Rodzaj studiów

pierwszego stopnia

Semestr rozpoczęcia

semestr zimowy 2017/2018

Informacje o przedmiocie
Semestr

4

Liczba punktów ECTS do zdobycia

2

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Język nauczania

polski i francuski

Sylabus opracował

mgr Joanna Jaros
mgr Laurent Vavon

Formy zajęć
Forma zajęć
Konwersatorium

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

30

2

-

-

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
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Cel przedmiotu
Zapoznanie się i opanowanie teorii specyfiki przekładu tekstów medialnych. Refleksja nad zjawiskami zachodzącymi w procesie przekładu (ryzyko zmiany znaczeń i
manipulacja informacją). Kształtowanie i doskonalenie umiejętności translacyjnych. Nabycie podstawowych umiejętności przekładu informacji audiowizualnych, filmów
krótkometrażowych oraz tekstów prasowych.

Wymagania wstępne
Znajomość języka francuskiego na poziomie B1.

Zakres tematyczny
Specyfika różnego typu tekstów medialnych. Słownictwo dotyczące mediów (telewizja, prasa, radio, reklama). Język prasy, specjalistyczne terminy prasowe, procedury
dotyczące tworzenia nagłówków w prasie. Gry słów w reklamie oraz ich aspekty formalne, stylistyczne i pragmatyczne. Słownictwo powszechnie używane w mediach na świecie
z punktu widzenia historycznego i geograficznego. Znaczenie metafory w mediach. Deontologia mediów na przykładzie wybranych tekstów. Język wybranych fragmentów
programów telewizyjnych (dzienniki telewizyjne; reportaże). Tłumaczenie tekstów prasowych, tekstów reklam. Trudności transferu treści kulturowych w tekstach prasowych na
inny język.

Metody kształcenia
Wykład analityczny, techniki dramowe np. sąd nad postacią filmową. Analiza dokumentu prasowego, dokumentu audio lub video: podział na paragrafy, nadanie im tytułów, etc.
Komentarz do filmu: sprawdzający właściwe zrozumienie. Synopsis dokumentu audio, video lub artykułu – streszczenie Synopsis dokumentu audio, video lub artykułu –
argumentacja: klasyfikacja idei, opinii, faktów, informacji wg ich natury, relacji, przeznaczenia (tabela). Techniki rozumienia globalnego i szczegółowego dokumentu
medialnego: analiza kodów jego produkcji i recepcji; ustalenie głównego celu akcji; miejsca, natury, wyboru, sposobu jego przedstawienia lub ukazania się. Tłumaczenie ustne i
pisemne dokumentów audiowizualnych i prasowych: film, dokument audio, dokument video, prasa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Potrafi przeprowadzić analizę tekstu prasowego i dialogu filmowego z

Symbole efektów
KN1_U05

Metody weryfikacji
obserwacje i ocena

zastosowaniem podstawowych metod i technik, uwzględniając przy tym

umiejętności praktycznych

kontekst społeczny i historycznokulturowy.

studenta

Forma zajęć
Konwersatorium

test
tłumaczenia pisemne
Posiada podstawową wiedzę na temat metod krytycznej analizy i
interpretacji tekstów prasowych i dialogów filmowych francuskojęzycznych.

KN1_W08

obserwacje i ocena
umiejętności praktycznych
studenta
test

Konwersatorium

Opis efektu

Symbole efektów

Wykazuje podstawową wiedzę na temat instytucji kultury i wybranych

Metody weryfikacji

KN1_W11

aspektów współczesnego życia kulturalnego krajów francuskojęzycznych.

Forma zajęć

obserwacje i ocena

Konwersatorium

umiejętności praktycznych
studenta

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w naukach

KN1_W01

humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej – dot. tłumaczeń.

obserwacje i ocena

Konwersatorium

umiejętności praktycznych
studenta
test

Potrafi odróżniać i opisywać różne rodzaje tekstu medialnego.

KN1_U06

obserwacje i ocena

Konwersatorium

umiejętności praktycznych
studenta
test
tłumaczenia pisemne

Warunki zaliczenia
 Aktywny udział w zajęciach (wypowiedzi spontaniczne, tłumaczenie przekazów audiowizualnych i prasowych na zajęciach) - 20%;  Kolokwia: Część teoretyczna (test z wiedzy o
przekładzie audiowizualnym na koniec semestru) - 30%; Część praktyczna (przekład fragmentów dzienników TV telewizyjnego, wybranych scen z filmu oraz artykułów
prasowych) - 30%;  Tłumaczenie wybranego filmu krótkometrażowego i artykułu prasowego (zaliczenie indywidualne) - 20%.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

15

-

Łącznie

50

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

-

Łącznie

2

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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