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INFORMACJA OGÓLNA 
 
 

 
Od roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych drugiego stopnia można studiować 
w ramach następujących specjalności: 
 

 Język–kultura–literatura; 
 Translatoryka; 
 Edytorstwo tekstów anglojęzycznych (nowość w ofercie 2014/2015). 

 
Po zakwalifikowaniu na studia drugiego stopnia, studenci będą uczestniczyć w zajęciach 
specjalnościowych, w ramach których otrzymają 25 punktów ECTS. Pozostałe punkty 
otrzymają w ramach udziału w zajęciach przygotowanych dla wszystkich studentów filolo-
gii angielskiej na drugim stopniu, bez względu na wybór specjalności (Praktyczna nauka 
języka angielskiego, język biznesu, seminarium magisterskie, seminaria przedmiotowe  
i zajęcia ogólnouniwersyteckie). 
 
Dodatkowo, każdy student, bez względu na wybraną specjalność, może uczestniczyć  
w darmowym kursie umożliwiającym zdobycie kwalifikacji nauczycielskich. Zainteresowa-
nie udziałem w kursie można wstępnie zgłaszać podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub te-
stu. 
 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej i testów – I nabór 
 
 

 Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na specjalność język–kultura–literatura: 
31 lipca 2014 r. o godz. 9.00 

 Test dla kandydatów na specjalność translatorską: 31 lipca 2014 r. o godz. 9.00 
 Test dla kandydatów na specjalność edytorstwo tekstów anglojęzycznych: 31 lipca 

2014 r. o godz. 14:00 
 
 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej i testów – II nabór 
 

 Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na specjalność język–kultura–literatura: 
19 września 2014 r. o godz. 9.00 

 Test dla kandydatów na specjalność translatorską: 19 września 2014 r. o godz. 9.00 
 Test dla kandydatów na specjalność edytorstwo tekstów anglojęzycznych: 19 wrze-

śnia 2014 r. o godz. 14:00 
 
Dzięki zmienionej godzinie rozpoczęcia testu na specjalność edytorską, unikniemy kolizji  
i umożliwimy Kandydatom udział w procesie rekrutacyjnym na więcej niż jedną specjal-
ność. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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ZAGADNIENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ I INFORMACJA O TESTACH  
 
 
 

I. Specjalność język–kultura–literatura 
II. Specjalność translatoryka 

III. Specjalność edytorstwo tekstów anglojęzycznych 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

I 
Specjalność język–kultura–literatura 

 
 

Egzamin odbywa się w języku angielskim i obejmuje następujące zakresy tematyczne: 
 
1. Zainteresowania (temat i założenia pracy licencjackiej) i plany naukowe na przyszłość, 
2. Pytanie ze wskazanej dziedziny – językoznawstwo, akwizycja i nauczanie języków obcych 

(szczególnie dla osób zainteresowanych dodatkową specjalnością nauczycielską), literatu-
roznawstwo lub kulturoznawstwo (kandydat dokonuje wyboru jednej dziedziny) 

 
 

Przykładowe pytania i zagadnienia rekrutacyjne według dziedzin: 
 
 

JĘZYKOZNAWSTWO (przykładowe pytania) 
 

 Enumerate and describe the types of language variation (regional, social, etc.). 
 What is the difference between a language - a dialect - an accent - a variety? 
 What is the difference between semantics and pragmatics? 
 Explain the notions of morphemes (free, bound and derivational, inflectional). 
 Explain the notions of subject, object, adverbial. 

 
Literatura: 
 
Yule, George. The Study of Language (dowolne wydanie). 
 
 

AKWIZYCJA JĘZYKA, TEORIE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA (przykładowe pytania) 
 
 What is input in language acquisition and teaching? 
 Discuss Krashen's theory. 
 What is the difference between a foreign and a second language? 
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Literatura: 
 
Harmer, Jeremy. 2001. The Practice of English Language Teaching. Londyn: Pearson Longman. 
Lightbown, Patsy M i Nina Spada. 1993. How Languages Are Learned. Oksford: Oxford University 
Press. 

 
 

LITERATUROZNAWSTWO (przykładowe pytania) 
 

1. Wybrane zagadnienia z poetyki: terminologia 
 
What is dramatic irony? 
Give an example of alliteration. 
 
2. Wybrane zagadnienia z analizy prozy, dramatu i poezji 

 
Please name and discuss a selected English Romantic ode.   
Explain the difference between dramatic monologue and soliloquy. 
 

3. Historia literatury Wysp Brytyjskich (nazwy epok, ich główne cechy charakterystyczne, przed-
stawiciele, kluczowe utwory i manifesty literackie) 

 
What is a morality play? 
James Joyce: name major works and their features. 

 

4. Historia literatury amerykańskiej (nazwy epok, ich główne cechy charakterystyczne, przedsta-
wiciele, kluczowe utwory i manifesty literackie) 

 
Ernest Hemingway: name major works and their features. 
Emily Dickinson: name major works and their features. 
 

5. Wybrane zagadnienia z teorii literatury (główne szkoły, przedstawiciele, kluczowe manifesty, 
założenia i podejścia do analizy i interpretacji utworów literackich): psychoanaliza, struktura-
lizm, poststrukturalizm, podejścia postkolonialne i feministyczne 

 
What is structuralism? 
Edward Said: discuss his concept of Orientalism.  
 
Literatura: 
 

 Baldick, Chris. 2001. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oksford: Oxford Universi-
ty Press. 

 Cuddon, John Anthony. 1998. A Dictionary of Literary Terms. Londyn: Wiley. 
 Zgorzelski, Andrzej, red. 2008. Lectures on British Literature: A Historical Survey Course Part I 

(till 1700), Part II (from 1700 to 1885), Part III (1889-1980). Lublin: Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola. 

 Mroczkowski, Przemysław. 1999. Historia literatury angielskiej. Wrocław: Ossolineum. 
 Kopcewicz, Andrzej, Sienicka, Marta. 1982. Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. 

Warszawa: PWN. 
 Bradbury, Malcolm, Ruland, Richard. 1992. From Puritanism to Postmodernism: A History of 

American Literature. Londyn: Penguin Books. 
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 Culler, Jonathan. 1997. Literary Theory – A Very Short Introduction. Oksford: Oxford University 
Press. 

 Lodge, David, red. 1988. Modern Criticism and Theory. Londyn i Nowy Jork: Longman. 
 Newton, K. M., red. 1992. Theory into Practice. A Reader in Modern Literary Criticism. Londyn: 

Macmillan. 
 Selden, Raman, red. 1988. The Theory of Criticism. Londyn i Nowy Jork: Longman. 

 
 

KULTUROZNAWSTWO (przykładowe zagadnienia) 
 
 Political systems in English-speaking countries  

 Cultural Studies (methodology and key critical approaches)  
 Popular culture and fiction (e.g. detective fiction)  
 Film and television studies: key concepts in film studies (genre, intertextuality, etc.), new direc-

tions in cinema (e.g. complex narrative structures) 
 
Literatura: 

 
 Christopher, David. 1999. British Culture: An Introduction. Londyn i Nowy Jork: Routledge.  
 Diniejko, Andrzej. 2005. An Introduction to the United States of America. Kraków: Wydawnictwo 

EGIS.  

 Storey, John. 2006 [1994]. Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. Edynburg: Pearson 
Education Limited.  

________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 

II 
Specjalność translatoryka 

 

 
Test dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów II stopnia na kierunek filolo-

gia angielska (specjalność translatoryka) przeprowadzony zostanie według następujących zasad: 

 

1. Miejsce i data: test tłumaczeniowy odbędzie się w dniach 31 lipca 2014 r. (I nabór) i 19 

września 2014 r. (II nabór) o godz. 9.00 w sali nr AB 1.22 przy ul. Bojarskiego 1 w To-

runiu (budynek Collegium Humanisticum). 

2. Zakres materiału: przekład tekstów turystycznych, poradnikowych, politycznych  

oraz tekstów należących do domeny tzw. tekstów ogólnych. Teksty oparte będą na au-

tentycznych materiałach. 

3. Struktura testu: w ramach testu kandydat dokonuje przekładu dwóch tekstów o objętości 

ok. 100 wyrazów – z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego 

na język angielski. 

4. Zasady przeprowadzania testu: w czasie dokonywania pisemnego przekładu obu tekstów 

kandydatom nie wolno korzystać ze słowników ani żadnych innych pomocy tłumacze-

niowych. Przekładu należy dokonywać przy założeniu, że jego odbiorcą jest rodzimy 

użytkownik języka docelowego, należy zatem wziąć pod uwagę obowiązujące konwencje 

stylistyczne, oczekiwany poziom wiedzy czytelnika i wymagania dotyczące profesjona-

lizmu przekładu; w szczególności: nie umieszczać w przekładzie kilku wariantów tłuma-

czenia, nie zostawiać luk w przekładzie, tłumaczyć zgodnie z powszechnie przyjętą kon-

wencją.  

5. Prace nieczytelne nie będą oceniane.  
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6. Czas przewidziany na pisanie: 105 minut. 

7. Sposób oceniania: od ogólnej puli 100 odejmowane będą punkty za poszczególne błędy 

tłumaczeniowe, leksykalne, gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne (od 0,5 pkt do 

10 pkt, zależnie od wagi błędu); za każdy z dwóch tekstów można uzyskać od 0 do 50 

pkt. Sumaryczna ocena poniżej 40 punktów oznacza niezdanie egzaminu. 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

III 
Specjalność edytorstwo tekstów anglojęzycznych 

 
 

Test dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów II stopnia na kierunek filolo-

gia angielska (specjalność edytorska) przeprowadzony zostanie według następujących zasad: 

 

1. Miejsce i data: test językowy odbędzie się w dniach 31 lipca 2014 r. (I nabór) i 19 wrze-

śnia 2014 r. (II nabór) o godz. 14.00 w sali nr AB 0.08 przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu 

(budynek Collegium Humanisticum). 

2. Zakres testu: sprawdzian umiejętności językowych w zakresie struktur gramatycznych  

i słownictwa stosowanych w tekstach pisanych na poziomie C1. 

3. Rodzaj zadań: poprawa błędów (40 punktów), transformacje ze słowem kluczowym (40 

punktów), cloze (20 punktów). 

4. Zadania będą ocenione w skali 0-100 pkt. 

5. Prace nieczytelne nie będą oceniane.  

6. Czas przewidziany na pisanie: 90 minut. 

7. Sugerowana literatura: 

 Cambridge Certificate in Advanced English (for updated exam). 2008. Cambridge: Cam-

bridge University Press. 

 French, Amanda. 2009. CEA Testbuilder. New Edition. Londyn: Macmillan Education. 

 Hewings, Martin. 2011. Advanced Grammar in Use. A Self-Study Reference and Study 

Book for Advanced Learners of English. Cambridge: Cambridge University Press. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 


