
Techniki przekładu tekstów specjalistycznych  
Na tych zajęciach – podzielonych zasadniczo na dwa komponenty: teoretyczny i 
praktyczny – studenci zapoznają się z narzędziami niezbędnymi do wykonania 
zlecenia tłumaczeniowego tekstów specjalistycznych wraz z instruktarzem, w jaki 
sposób dobrać zestaw odpowiednich narzędzi do konkretnego typu tekstu do 
przetłumaczenia. Ćwiczenia te przygotowują studentów do pierwszych prób 
tłumaczenia tekstów specjalistycznych lub takich, które zawierają słownictwo 
specjalistyczne. Zajęcia mają wymiar praktyczny.  
Cele przedmiotu: (1) Omówienie głównych zagadnień związanych z przekładem 
tekstów specjalistycznych na przykładzie tłumaczenia tekstów naukowych o 
charakterze językoznawczym, (2) tekstów technicznych o charakterze użytkowym i 
(2) multimodalnych tekstów kultury popularnej (filmów, reklam i komiksów). 
Praktyczne wykorzystanie wiedzy o przekładzie tekstów specjalistycznych w procesie 
tłumaczenia tekstów tego rodzaju i ocena wykonanych tłumaczeń. 
 
 
 
Wprowadzenie do przekładu poświadczonego  
Zasadniczym celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią oraz praktyką pracy 
tłumacza przysięgłego a także wykształcenie w studentach umiejętności tworzenia 
tekstów prawniczych po angielsku. Zaganienia omawiane w ramach kursu: 

- Wyjątkowość przekładów poświadczonych; 

- Normy oraz regulacje prawne w zawodzie tłumacza przysięgłego (PN-EN 
15038 – ogólnoeuropejska norma regulująca jakość usług tłumaczeniowych 
oraz zawód tłumacza przysięgłego); 

- Praktyka w tłumaczeniu dokumentów tożsamości (np. dowód osobisty, karta 
pobytu, prawo jazdy, itp.) 

- Praktyka w tłumaczeniu dokumentów poświadczających ukończenie szkoły 
czy kursu (np. świadectwo szkolne czy dyplom uczelni wyższej, itp.); 

- Praktyka w tłumaczeniu wybranych dokumentów z zakresu prawa oraz 
postępowania cywilnego; 

- Praktyka w tłumaczeniu aktów wydawanych przez urząd stanu cywilnego (np. 
akt urodzenia [pełny, skrócony], akt zgonu, ant małżeństwa, itp.); 

- Praktyka w tłumaczeniu pozwów (np. pozew o alimenty, pozew o ustalenie 
ojcostwa, pozew rozwodowy, itp.). 

 
 
 
Elementy gramatyki angielskiej dla tłumaczy 
Omówienie nietypowych angielskich konstrukcji gramatycznych z jakimi może się 
spotkać tłumacz. Zakres kursu obejmuje zastosowanie angielskich czasowników 
kauzatywnych, kauzatywne zastosowania czasowników nieprzechodnich, nietypowe 
angielskie okresy warunkowe, nieoczekiwane zastosowania czasu i aspektu w języku 
angielskim ze szczególnym uwzględnieniem czasu teraźniejszego, nietypowe 
zastosowania kategorii strony oraz  szczególne przypadki przeczenia w języku 
angielskim. 
 



Wprowadzenie do przekładu konsekutywnego i technik notacji 
Podczas zajęć studenci zapoznają się z różnymi stylami notacji, które 
wykorzystywane są w przekładzie ustnym konsekutywnym. Większość zajęć 
poświęcona jest wyćwiczeniu umiejętności notacji na podstawie różnych pisanych 
przemówień w języku angielskim oraz w języku polskim. Studenci analizują strukturę 
przemówienia, robią notatki dotyczące jego treści, wykorzystując preferowane przez 
siebie style i techniki notacji, a następnie odtwarzają treść przemówienia w języku 
docelowym. Pod koniec kursu studenci pracują z materiałami audiowizualnymi i 
dokonują pierwszych prób przekładu ustnego konsekutywnego z wykorzystaniem 
technik notacji. 
 
 
Wprowadzenie do przekładu symultanicznego 
Zajęcia poświęcone są technikom przygotowującym studentów do tłumaczenia 
symultanicznego. W związku z tym studenci ćwicząc takie aspekty tłumaczenia 
symultanicznego jak naśladowanie w języku oryginału, „tłumaczenie oszukiwane” 
(tłumaczenie jednego tekstu mówionego kilka razy o to, by  kolejnych podejściach 
uzyskiwać lepszą jakość przekładu), przesunięcie czasowe (rozpoczęcie tłumaczenie 
symultanicznego po usłyszeniu całej jednostki znaczeniowej. Ćwiczenia te 
przygotowują studentów do pierwszych prób tłumaczenia symultanicznego, które 
podejmowane są pod koniec kursu. Kurs obejmuję naukę pracy z własnym głosem, 
mikrofonem oraz słuchawkami. 
 
 
 
Technologia przekładu 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z narzędziami komputerowymi 
wspomagającymi przekład, bez znajomości których obecnie niemal niemożliwe jest 
funkcjonowanie na rynku profesjonalnych tłumaczeń. Krótkie wprowadzenie 
teoretyczne poprzedza praktyczne ćwiczenia w wykorzystaniu takich programów jak 
edytory tekstu, moduły tłumaczenia maszynowego, narzędzia do konwersji plików i 
formatowania. Następnie studenci uczą się pracy z najpopularniejszymi narzędziami 
wspomagającymi przekład, tj. Wordfast Anywhere, memoQ oraz Trados Studio. 
Wszyscy studenci uczestniczący w kursie otrzymują roczne, bezpłatne licencje na 
pełne oprogramowanie memoQ, co możliwe jest dzięki temu, że IFA – w osobie 
uczelnianego koordynatora programu – Marcina Walczyńskiego – uczestniczy w 
Akademickim Programie firmy Kilgray, producenta memoQ. 
 
 
Proseminarium: wprowadzenie do przekładu ustnego 
Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami pracy tłumacza ustnego, poznają 
różne rodzaje przekładu ustnego, a następnie ćwiczą takie aspekty przekładu 
ustnego, jak mówienie publiczne, panowanie nad językiem ciała i postawą, dykcję 
oraz radzenie sobie ze stresem i innymi czynnikami afektywnymi mogącymi wpływać 
na jakość przekładu ustnego. W czasie zajęć studenci ćwiczą tłumaczenie avista – 
tłumaczenie czytania tekstu i odtwarzanie go w formie ustnej w języku docelowym, a 
także tłumaczenie konsekutywne bez notatek oraz z notatkami. Ogólnym celem 
kursu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę na temat przekładu 
ustnego i jego różnych form oraz praktyczne wyćwiczenie podstawowych 
umiejętności w zakresie tłumaczenia ustnego. 



Przekład biznesowy 
Podczas kursu studenci zapoznają się z technikami przekładu tekstów biznesowych, 
a więc z dokumentami związanymi z zatrudnieniem i szeroko pojętym zarządzaniem 
zasobami ludzkimi, finansami osobistymi i finansami spółki, działalnością spółek, 
podatkami, marketingiem i reklamą oraz różnego typu umowami. Oprócz ćwiczeń 
typowo tłumaczeniowych, studenci rozwijają swoje zasoby leksykalne w zakresie 
języka biznesu, a także poszerzają swoją wiedzę na tematy ekonomii, finansów, 
spółek, zarządzania czy marketingu. 
 
 
Hermeneutyka przekładu 
W ramach „Hermeneutyki przekładu” omawiane są wybrane koncepcje 
językoznawcze, filozoficzne i przekładoznawcze, które szczególny nacisk kładą na 
zmienność i sytuacyjność interpretacji wszelkich wypowiedzi tworzonych w języku 
naturalnym. Prezentowane są także wypływające z tych teorii konsekwencje dla 
praktyki przekładu oraz teoretycznej i etycznej refleksji nad procesem tłumaczenia 
 
 
Językoznawstwo Kognitywne dla Tłumaczy 
W trakcie tych zajęć rozważamy najważniejsze zagadnienia teorii przekładu w 
kontekście językoznawstwa kognitywnego- najmłodszej i najszybciej rozwijającej się 
dziedziny badań nad językiem. Nieprzekładalność, ekwiwalencja, strategie i techniki 
tłumaczeniowe, praktyczne problemy tłumaczeniowe, tłumaczenie poezji, nazw 
własnych, a nawet literatury dziecięcej w nowej i ciekawej odsłonie. 
 
 
Kultura amerykańska dla tłumaczy  
Omówienie najważniejszych elementów kultury amerykańskiej, z jakimi spotykają się 
tłumacze. Zakres tematyczny kursu obejmuje zagadnienia sięgające od 
amerykańskich miar i wag po typowo amerykańskie zjawiska pogodowe i życie 
polityczne, w tym hazard, posiadanie i użycie broni palnej, szkolnictwo wyższe, 
wymiar sprawiedliwości oraz charakterystyczne potrawy.   
 
 
Seminaria magisterskie z tłumaczeń 
Pracownicy Zakładu Translatoryki prowadzą seminaria magisterskie z zakresu 
przekładu, w czasie trwania których studenci mają możliwość pisania pracy na 
najbardziej ich interesujące zagadnienia przekładu. Tłumaczenia powieści, filmów, 
gier, ale także tłumaczenia instrukcji obsługi drona z jednej strony, a z drugiej 
tłumaczenia karty dań w restauracji hotelowej mogą stanowić, wraz z ich oryginałami, 
materiał do napisania pracy magisterskiej. Liczy się praktyczny wymiar 
prowadzonego badania. Tłumaczenie to wszakże negocjowanie znaczenia, a w  
negocjacjach liczy się praktyka. 


