
SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 
 

o WIEDZA,  
� PRAKTYKA, 

• DOŚWIADCZENIE. 
 
 
 
Proponowane zajęcia w ramach specjalizacji tłumaczeniowej mają charakter przede 

wszystkim PRAKTYCZNY. Tłumacz posiadający wiedzę teoretyczną, zawsze będzie 

mógł ją wykorzystać w praktyce, ale teoretyk przekładu niemający styczności z 

żywym tłumaczeniem nie może nazywać się tłumaczem. 

 

Przekład to WIEDZA, czyli znajomość języków, kultur z nimi utożsamianych, praw i 

obyczajów panujących w społeczności kojarzonych z danym językiem. Zatem 

przekład to coś, co pozwala nam zrozumieć otaczający świat, ale także daje nam 

pojęcie, jak wyjaśnić jego obraz ludziom posługującym się innym językiem, a wiec 

ludziom inaczej pojmującym otaczającą nas rzeczywistość.  

 

Przekład to PRAKTYKA, czyli nieustanne, ciekawe, motywujące i mobilizujące 

rozwijanie znajomości dwóch lub więcej języków potrzebnych tłumaczowi. Zajęcia z 

przekładu w sposób oczywisty kładą nacisk na wykształcenie wśród studentów 

zmysłu wyłapywania popełnianych przez siebie błędów w obu językach i na 

samokontroli i samoobserwacji stopnia znajomości  tych języków. PRAKTYKA nie 

musi być nudna. Przeciwnie. Dobór odpowiednich tekstów i problemów 

tłumaczeniowych do analizy na zajęciach doskonale wprowadza studentów w realia 

pracy tłumacza, szczególnie kiedy studenci pracują na tekstach autentycznych oraz 

na ich autentycznych przekładach. PRAKTYKA to coś, co potrafimy zrobić. 

 

Wreszcie przekład to DOŚWIADCZENIE. Na specjalizacji tłumaczeniowej studenci 

uczestniczą w praktykach tłumacząc różne typy tekstów oraz wykonując ich korektę 

językową. Zatem dzięki DOŚWIADCZENIU wyrabiamy własny warsztat tłumacza i 

ulepszamy własną PRAKTYKĘ, co ma związek z licznymi inicjatywami 



tłumaczeniowymi organizowanymi przez Zakład Translatoryki w IFA UWr., takimi jak 

staże tłumaczeniowe dla studentów czy warsztaty tłumaczeniowe  prowadzone przez 

uznanych tłumaczy. 

 

Studenci kończący specjalizację tłumaczeniową pracują nie tylko jako tłumacze. 

Dzięki wykształconym na tej specjalizacji kompetencjach językowych i 

komunikacyjnych studenci znajdują pracę w takich firmach, jak np. VOLVO, HP, IMB, 

czy Credit Swiss, co tylko potwierdza PRAKTYCZNY atut specjalizacji 

tłumaczeniowej. 

 

 

ZAJĘCIA W RAMACH SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ NA  

DSL W IFA UWr. 

 

 

SEMESTR 3 ELEMENTY TEORII PRZEKŁADU / ELEMENTS OF TRANSLATION / 
ELEMENTY TEORII PRZEKŁADU; 
 
Na tych zajęciach prowadzący przyjmuje jedną zasadę: każde pojęcie teoretyczne to 
narzędzie, które istnieje, bo komuś było potrzebne, żeby nazwać coś, co znalazł, 
odkrył, tłumacząc, lub przyglądając się tłumaczeniom innych. Dlatego zawsze 
towarzyszy nam jakiś tekst źródłowy i jego tłumaczenie. Studenci pracują na nim 
sami, nakierowani przez prowadzącego. A potem prowadzący pokazuje im zjawisko, 
które tłumaczenie kryje i stara się pokazać, że o tym zjawisku owocnie mówić można 
przy użyciu terminu, którego się uczymy. Jest to wprowadzenie w zagadnienia teorii 
przekładu ale i jednocześnie pokazanie podstawowych metod studiów nad 
przekładem. 
 
 
SEMESTR 4 ELEMENTY LEKSYKOLOGII I LEKSYKOGRAFII / ELEMENTS OF 
LEXICOLOGY AND LEXICOGRAPHY; 
 
W czasie tych zajęć szukamy odpowiedzi na klasyczne, ale zawsze fascynujące 
pytanie: „What's in a word?” Leksykologia jest wiedzą o słowie – jego budowie, 
znaczeniu wymowie, historii, zmianach, kolokacjach - a zatem o wszystkim co 
możemy znaleźć w dobrym słowniku. Jest to wiedza praktyczna, właściwie 
niezbędna nie tylko dla tłumacza, ale dla filologa o dowolnej specjalności. Świetna 
okazja do powtórzenia i konsolidacji najważniejszych elementów wiedzy o języku, np. 
morfologii, składni, fonologii i semantyki. 
 
 
 



SEMESTR 4 PRZEKŁAD UŻYTKOWY / FUNCTIONAL TRANSLATION; 
 
Ten kurs realizowany jest w laboratorium tłumaczeniowym. Tutaj prowadzący mówi 
mało. Bo wszyscy pracują, na swoich stanowiskach komputerowych, albo w grupach. 
Studenci tłumaczą teksty wzięte z życia, skupiając się przede wszystkim na 
kontekście, w jakim porusza się tłumacz. Badamy uwarunkowania, techniki i metody. 
I uczymy się jak podejmować decyzje – bo tak właśnie rozumiemy tutaj tłumaczenie; 
jako podejmowanie decyzji. Szczególną uwagę poświęcamy miejscu tłumacza w 
procesie powstawania tekstu – czy pracuje dla instytucji zlecającej, czy jest 
najemnikiem – oraz specyfice przekładu na potrzeby internetowych stron. 
 
 
SEMESTR 4 PRZEKŁAD NAUKOWO-TECHNICZNY / SCIENTIFIC-
TECHNOLOGICAL TRANSLATION; 
 
Zasadniczym celem przedmiotu jest omówienie głównych zagadnień związanych z 
przekładem tekstów naukowych i technicznych na przykładzie tłumaczenia tekstów 
naukowych o charakterze językoznawczym oraz tekstów technicznych o charakterze 
użytkowym, ale także praktyczne wykorzystanie wiedzy o przekładzie tekstów 
naukowych i technicznych w procesie tłumaczenia tekstów tego rodzaju, a także 
ocena wykonanych tłumaczeń. Teksty naukowo-techniczne są najczęściej 
tłumaczone w praktyce tłumacza, nie mogło zabraknąć tego typu zajęć praktycznych 
w ofercie specjalizacji tłumaczeniowej. 
 
 
SEMESTR 4 PRZEKŁAD LITERACKI / LITERARY TRANSLATION; 
 
Podczas tych zajęć studenci wraz z prowadzącym pracują nad przekładem 
konkretnych fragmentów tekstów o charakterze literackim. Teksty takie pozwalają 
uczącemu się przekładu nie tylko w pełni odczuć wyzwania tłumaczeniowe związane 
z płynnością i negocjowalnością rozumienia komunikatów językowych, lecz także 
zaznajomić się z typowymi problemami pojawiającymi się na styku angielszczyzny i 
polszczyzny, takimi jak na przykład akceptowalność związków frazeologicznych, 
sygnalizowanie rodzaju gramatycznego, czy też wyrażanie określoności i 
nieokreśloności oraz dokonaności i niedokonaności. Ten zasadniczo najbardziej 
wymagający typ praktyki tłumaczeniowej ma także formę ćwiczeń, nie studiów 
teoretycznych. 
 
 
 
SEMESTR 5 PRZEKŁAD PRAWNICZY / LEGAL TRANSLATION; 
 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi teoretycznymi i 
metodologicznymi aspektami przekładu prawniczego. Oprócz wprowadzenie 
teoretycznego największy nacisk kładziony jest na praktyczne umiejętności 
tłumaczenia dokumentów prawniczych. W związku z tym, studenci poznają techniki 
przekładu takich dokumentów, jak umowy i porozumienia, pozwy i wnioski, 
postanowienia i wyroki sądu, testamenty oraz akty notarialne. Każde zagadnienie 
tłumaczeniowe poprzedzają ćwiczenia leksykalne oraz wprowadzenie do zagadnień 
prawa związanych z danym rodzajem dokumentów (np. prawo umów, prawo 



spadkowe, elementy postępowania cywilnego itp.). Podczas kursu studenci poznają 
również podstawowe zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych 
(uwierzytelnionych, potocznie zwanych „przysięgłymi”).  
 
 
SEMESTR 5 PRAKTYKI TŁUMACZENIOWE / TRANSLATION PRACTICE; 
 
Praktyki tłumaczeniowe, które odbywają studenci specjalizacji tłumaczeniowej, mają 
na celu zapoznanie studentów z podstawami rynku usług tłumaczeniowych w Polsce. 
W związku z tym, studenci odbywający praktykę uczą się zasad pracy w biurze 
tłumaczeniowym, podejmują próby tłumaczenia dla klientów (pod nadzorem opiekuna 
praktyk w zakładzie pracy), wchodzą w pierwsze kontakty z klientami, dokonują 
korekty tłumaczeń itp. Studenci mają możliwość odbycia praktyk nie tylko w 
agencjach tłumaczeniowych, ale również w innych miejscach (biura podróży, 
korporacje międzynarodowe, kancelarie notarialne i adwokackie), gdzie występuje 
obrót dokumentacją anglojęzyczną. Studenci, którzy już wykonują pracę zawodową 
związaną z użyciem języka angielskiego, mogą ubiegać się o zaliczenie pracy 
zawodowej na poczet praktyk.  
 
 
SEMESTR 6 PRZEKŁAD AUDIOWIZUALNY / AUDIOVISUAL TRANSLATION; 
 
Zajęcia poświęcone są przybliżeniu studentom specyfiki przekładu tekstów 
multimedialnych, w tym audio – jak audycje radiowe oraz audio+wizualnych – czyli 
filmowych. Zajęcia to zasadzie blok ćwiczeń praktycznych, w ramach których 
studenci ćwiczą przekłady filmów z języka angielsko na polski i odwrotnie z użyciem 
kilku metod przekładu, włączając w to dubbing, przekład lektorski oraz podpisy. Na 
zajęciach omawiane są najczęściej pojawiające się problemy natury legislacyjnej, 
prawnej, technicznej oraz kulturowej, co w sposób zasadniczy wpływa na komfort 
pracy tłumacza oraz na dobór przez niego odpowiednich narzędzi tłumaczeniowych 
do wykonania zleconego zadania. Zajęcia mają wymiar wyłącznie praktyczny, co 
studenci wykorzystują w pracy zawodowej, np. jako tłumacze filmów w czasie 
festiwali filmowych. 
 
 
SEMESTR 5-6 SEMINARIA LICENCJACKIE / B.A. SEMINARS IN TRANSLATION; 
 

Seminaria licencjackie z zakresu przekładu pozwalają przygotować studentom prace 
licencjacką z zagadnień przekładu również w połączeniu z innymi polami badań 
humanistycznych, takich jak językoznawstwo teoretyczne, literatura, film. Praca 
licencjacka przygotowana na seminarium licencjackim w specjalizacji tłumaczeniowej 
może omawiać analizę przekładu tekstu wysoce specjalistycznego, jak tekstu np. 
medycznego czy prawniczego, analizę tłumaczenia powieści, filmu, ale także gry. 
Motywem przewodnim każdego seminarium licencjackiego w translatoryce jest 
przekład; to student, po konsultacji z promotorem decyduje, co chce badać i na jakim 
materiale praktycznym. I tu znowu pojawia się odniesienie do praktycznej strony 
specjalizacji tłumaczeniowej, co jest sensem pracy tłumacza w życiu codziennym.  
 


