
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Tłumaczenie specjalistyczne  
2. Język wykładowy: angielski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów:  

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Marta Giersz 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu:  

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 

zajęć 

 
 

Forma 

studiów 

 

Ćwiczenia 

 
PWS ECTS 

Ćwiczenia 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

Ćwiczenia - 
zdalne 

 
PWS ECTS 

Ćwiczenia 
- zdalne 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 25 (V sem.) 
38(V 
sem.) 2,5 

(V 
sem.) 

29 (VI sem.) 
46(VI 
sem.) 3 (VI 

sem.) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 5,5 
Niestacjo-

narne 
16 (V sem.) 

43 (V 
sem.) 

20 (VI sem.) 
51(VI 
sem.) 

  
  

4 (V sem.)  4 (VI sem)    

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na 

ocenę 
 

Zaliczenie na 
ocenę 

 

  

 

  

 

Zaliczenie na 
ocenę 

 

Zaliczenie na 
ocenę 

 

  

 
 

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

Udział w ćwiczeniach * 54h/36h 

Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń* 20h/20h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 20h/20h 

Wykonanie tłumaczenia * 44h/54h 

Wykonywanie zadań na platformie * -/8h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 138h/138h 

Punkty ECTS 5,5 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 138h/138h 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 54h/44h 

 
7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (2 semestry), rekomendowane wymagania wstępne, re-

lacje pomiędzy formami zajęć: brak specjalnych wymagań 
8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 

Forma zajęć Metody kształcenia 
Metody weryfikowania  

(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W05 

zna anglojęzyczną terminologię związaną ze sferą tłu-
maczeń w zakresie tekstów o tematyce objętej tre-
ściami kształcenia  
 

Ćwiczenia, 
ćwiczenia- 
zdalne 

ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne prace tłumaczeniowe, te-
sty pisemne 

K1P_W08 

ma usystematyzowaną wiedzę o metodyce wykony-
wania zadań, procedurach i dobrych praktykach stoso-
wanych w obszarze działalności tłumaczeniowej, w 
tym o stosowaniu zasad etyki w tłumaczeniach. 

Ćwiczenia 

ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne prace tłumaczeniowe, te-
sty pisemne 

K1P_W09 
Zna metody i techniki tłumaczenia w zakresie tekstów 
o tematyce objętej treściami kształcenia, zna zasady 
przekładoznawstwa 

Ćwiczenia 
ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne prace tłumaczeniowe, te-
sty pisemne 

K1P_W10 

posiada wiedzę na temat potrzeb odbiorców usług tłu-
maczeniowych, potrafi je diagnozować oraz dokony-
wać ocen ich jakości w odniesieniu do tłumaczenia 
tekstów specjalistycznych 

Ćwiczenia 

ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne prace tłumaczeniowe, te-
sty pisemne 



Program przedmiotu  
Umiejętności 

K1P_U02 

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu tłu-

maczeń i doskonalić praktyczne umiejętności związane 

z tłumaczeniem tekstów 

Ćwiczenia 

ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne zadania tłumaczeniowe,  

K1P_U03 

potrafi zaplanować i zrealizować za pomocą pozna-
nych metod typowe czynności związane z tłumacze-
niem dokumentów i tekstów w zakresie tekstów spe-
cjalistycznych 

Ćwiczenia 

ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne zadania tłumaczeniowe,  

K1P_U04 
potrafi przeprowadzić prostą diagnozę potrzeb od-
biorców usług w zakresie tłumaczeń specjalistycznych 

Ćwiczenia 
ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne zadania tłumaczeniowe,  

K1P_U07 

potrafi zaplanować i zrealizować za pomocą pozna-
nych metod typowe czynności związane z tłumacze-
niem dokumentów i tekstów w zakresie tekstów spe-
cjalistycznych 

Ćwiczenia 

ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne zadania tłumaczeniowe,  

K1P_U10 
potrafi porozumiewać się ze specjalistami z zakresu 
określonych dziedzin zawodowych dla potrzeb wyko-
nywanych tłumaczeń specjalistycznych 

Ćwiczenia 
ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne zadania tłumaczeniowe,  

K1P_U11 
poprawnie stosuje struktury gramatyczny i środki lek-
sykalne oraz właściwie dobiera rejestr językowy na po-
trzeby tłumaczonych tekstów specjalistycznych 

Ćwiczenia, 
ćwiczenia-
zdalne 

ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne zadania tłumaczeniowe,  

K1P_U17 
potrafi czytać ze zrozumieniem poznawane teksty do 
tłumaczenia 

Ćwiczenia 
ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne zadania tłumaczeniowe,  

K1P_U18 

potrafi samodzielnie pozyskiwać, oceniać i przetwa-
rzać informacje w celach użytkowych do przekładów z 
języka ojczystego na język obcy i odwrotnie w tłuma-
czeniach obejmujących język ogólny i specjalistyczny 

Ćwiczenia 

ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne zadania tłumaczeniowe,  

K1P_U19 

potrafi dokonać analizy i interpretacji poznawanych 
tekstów użytkowych na potrzeby tłumaczenia, ma 
podstawowe umiejętności w zakresie określonych ty-
pów tłumaczeń. 

Ćwiczenia 

ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne zadania tłumaczeniowe,  

K1P_U20 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, oceniać i prze-
twarzać informacje na potrzeby wykonywanych tłu-
maczeń korzystając ze słowników specjalistycznych, 
nowoczesnych narzędzi tłumaczeniowych i materia-
łów źródłowych dzięki czemu posiada odpowiednie 
umiejętności językowe 

Ćwiczenia 

ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

pisemne zadania tłumaczeniowe,  

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształcania za-
wodowego dotyczącego tłumaczenia tekstów specjali-
stycznych 

Ćwiczenia, 
ćwiczenia-
zdalne 

ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

Ocena nauczycielska 

K1P_K02 
potrafi pracować nad zadaniem tłumaczeniowym w 
grupie kilkuosobowej przyjmując odpowiedzialność za 
efekty swojej pracy 

Ćwiczenia 
ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

Ocena nauczycielska 

K1P_K03 
potrafi efektywnie organizować swoją pracę właściwie 
określając priorytety służące do realizacji zadań tłuma-
czeniowych 

Ćwiczenia 
ćwiczeniowo-praktyczna, ana-
liza, studium przypadku 

Ocena nauczycielska 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 
Pisemne zadania łumaczeniowe realizowana w toku zajęć – 100% 
Ocena końcowa określana jest według poniższej skali: Skala ocen 0% - 59% ndst 60% - 69% dst 70% - 79% dst+ 
80% - 89% db 90% - 94% db+ 95% -100% bdb 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane: ćwiczenia, ćwiczenia zdalne 
Zadania i ćwiczenia tłumaczeniowe dotyczą poniższych obszarów specjalistycznych: technologia, medycyna, 
humanistyka, ergonomia, klimatologia, biologia, geografia i urbanistyka, podatki, ubezpieczenia, turystyka, 
umowy i kontrakty, oraz: Unia Europejska – struktury i organizacja, Unia Europejska – akty prawne i terminolo-
gia w nich stosowana, tłumaczenia techniczne (nauki ścisłe, inżynieria), język prawa i język prawniczy, instruk-
cje, medycyna i zdrowie 

11. Wymagane środki dydaktyczne: komputer 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 

• E. Tabakowska, O przekładzie na przykładzie 

• T. Tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny 

• M. Eckstein, R. Sosnowski, Komputer w pracy tłumacza. Praktyczny poradnik 
b. Literatura uzupełniająca: 

• Ł. Bogucki, J. Dybiec-Gajer, M. Piotrowska, T. Tomaszkiewicz, Słownik polskiej terminologii prze-
kładoznawczej, Znak, Kraków 2009 
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13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.): materiały na platformie ONTE 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Ćwiczenia dr Marta Giersz 

2.Ćwiczenia-zdalne dr Marta Giersz 
 
 

  


