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Tłumaczenia pisemne i konsekutywne w kontekście kompetencji 
zawodowych tłumacza międzynarodowych studiów podyplomowych. 
 

Studia podyplomowe Master of Business and Administration oferowane wspólnie 
przez Politechnikę Lubelską oraz University of Illinois at Urbana-Champagne są przykładem 
międzynarodowego programu, jakich wiele było realizowanych w Polsce po roku 1989. Z 
jednej strony formuła studiów nie jest już czymś zupełnie nowatorskim na rynku edukacji i 
biznesu w Polsce, z drugiej jednak jest to format na tyle nowy, że organizatorzy studiów stają 
wciąż przed szeregiem wyzwań organizacyjno-merytorycznych. Jednym z nich jest 
zapewnienie jak najlepszego przekładu zarówno materiałów pisemnych przygotowywanych 
dla słuchaczy przez wykładowców zagranicznych jak i tłumaczenia samych zajęć na język 
docelowy, czyli polski. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, który z 
modeli tłumaczeniowych jest najbardziej adekwatny dla takiego programu oraz omówienie 
szeregu czynników związanych z biznesem, edukacją i kulturą, które tłumacz musi wziąć pod 
uwagę starając się stworzyć jak najlepszy przekład. Artykuł prezentuje również profil 
tłumacza programów MBA oraz metody i sposoby wykształcenia umiejętności 
umożliwiających danej osobie pracę w takim programie: odwołuje się więc do obszaru, na 
który realizowane przez Politechnikę Lubelską oraz UoI studia kładą największy nacisk: do 
rozwoju zasobów ludzkich. 
 
Charakterystyka studiów 

Menedżerskie studia uzupełniające oferowane wcześniej przez OIC Poland i 
University of llinois, a obecnie przez Politechnikę Lubelską oraz UoI, „adresowane są do 
absolwentów magisterskich studiów ekonomicznych oraz absolwentów innych kierunków 
studiów, którzy ukończyli inne (przynajmniej roczne) studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania (np. menedżerskie, ekonomiczne, itp.)”1 Część zajęć prowadzona jest przez 
wykładowców polskich w języku polskim, natomiast pozostałe zajęcia prowadzone są przez 
profesorów amerykańskich w języku angielskim i tłumaczone na język polski. Tematyka 
zajęć obejmuje bloki poświęcone takim zagadnieniom jak Transfer technologii, Rozwój 
zasobów ludzkich, Konsulting czy Zarządzanie Jakością. Każdy z bloków (z wyjątkiem 
Transferu technologii, mającego formę warsztatów) trwa cztery dni, zaś zajęcia odbywają się 
od godziny 9 do 17. Forma zajęć jest połączeniem wykładu, ćwiczeń, pracy w grupach oraz 
analizowania i prezentowania przez studentów studiów przypadków, zwanych potocznie 
caseami. Wielu studentów uczestniczących w zajęciach MBA brało wcześniej udział w 
Podyplomowych studiach menedżerskich oferowanych również przez Politechnikę i UoI, 
gdzie dwa główne moduły realizowane zarówno języku polskim jak i angielskim to 
Marketing oraz Rozwój zasobów ludzkich. 
 
Przekład materiałów pisemnych oraz tłumaczenie ustne 

                                                            
1 http://www.mba.pol.lublin.pl/ 



Materiały pisemne – skrypty do zajęć prowadzonych przez profesorów UoI oraz casy 
–  przygotowywane są przez wykładowców z USA, a następnie tłumaczone na język polski 
przez współpracującego z Programem tłumacza. Słuchacze otrzymują polską wersję 
materiałów i w tym języku przeprowadzane są egzaminy, jednakże wersja angielska 
materiałów jest również dostępna. Prowadzący wysyłają materiały na tyle wcześnie, że 
tłumacz ma wystarczająca ilość czasu na staranne ich przetłumaczenie oraz na niezbędne 
konsultacje z autorami, w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Tłumacz staje się w ten 
sposób – wraz z prowadzącymi oraz polskim koordynatorem programu – 
pełnoprawnym uczestnikiem procesu metodologicznego i dydaktycznego; znając 
specyfikę polskiego systemu edukacyjnego oraz mając doświadczenia związane z pracą z 
podobnymi grupami, może już na etapie planowania zajęć i przygotowywania 
materiałów dydaktycznych zwrócić uwagę prowadzących na szereg czynników, których 
nie do końca muszą być świadomi, zwłaszcza, jeżeli są to ich pierwsze zajęcia w Polsce 
lub w konkretnym programie. 
 Model tłumaczenia ustnego stanowi pewien kompromis pomiędzy istniejącymi 
opcjami tłumaczeń i według opinii prowadzących oraz słuchaczy wydaje się funkcjonować 
bardzo dobrze. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy jest to rzeczywiście najbardziej optymalna 
metoda, warto przeanalizować wszystkie istniejące opcje tłumaczeniowe. 
 Zapewne najlepszym rozwiązaniem zapewniającym najbardziej wierny przekaz 
informacji byłoby prowadzenie zajęć w języku angielskim, który to model realizowany jest 
przez inne, wybrane programy MBA w Polsce. Wydaje się jednak, że gwarantem powodzenia 
takiej metody jest zebranie grupy słuchaczy znających bardzo dobrze język angielski; mogą to 
więc być anglojęzyczni pracownicy zatrudnienie w Polsce, absolwenci filologii angielskiej 
bądź lingwistyki stosowanej lub tez osoby, które wiele lat przebywały za granicą pracując w 
firmach i instytucjach, których profil odpowiada ich obecnej pracy, lub też osoby pracujące w 
Polsce od dłuższego czasu w firmach międzynarodowych bądź z anglojęzycznymi 
menadżerami, komunikujące się z nimi w języku angielskim oraz znające bardzo dobrze 
tematykę omawianą podczas studiów. W przeciwnym razie, nawet osoby wypadające bardzo 
dobrze na testach językowych i znające język angielski w stopniu zaawansowanym, mogą 
mieć problem z dokładnym zrozumieniem tematyki zajęć, gdzie największym wyzwaniem nie 
jest znajomość gramatyki angielskiej, tylko specjalistyczne słownictwo i wyrażenia 
odnoszące się do tematyki prowadzonych przez wykładowców z USA zajęć. I o ile można 
założyć, że Marketing czy nawet Rozwój zasobów ludzkich są to dziedziny na pograniczu 
nauk humanistycznych i „twardej” nauki, gdzie pewne rzeczy można wyjaśnić w opisowy 
sposób, to w wypadku takich zajęć jak Transfer technologii czy Zarządzanie jakością, a 
wcześniej oferowanej w ramach Podyplomowych studiów menedżerskich Logistyki, bardzo 
dokładna znajomość słownictwa oraz kontekstu jest absolutnie niezbędna do pełnego 
uczestnictwa w zajęciach; w przeciwnym razie słuchacz może mieć wrażenie, że rozumie 
ogólny sens zajęć, jednak w wypadku wspomnianych powyżej przedmiotów bardzo dużą rolę 
odgrywają szczegółowe rozwiązania, modele oraz metody omawiane specjalistycznym 
językiem przez prowadzących.  

Metoda tłumaczeniową, którą można by potencjalnie wykorzystać podczas studiów 
podyplomowych MBA jest tłumaczenie symultaniczne, gwarantujące przekład wykładu w 
czasie rzeczywistym oraz maksymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć. Jednak ze 



względu na ilość potencjalnych problemów technicznych, wykorzystanie tej metody podczas 
zajęć jest raczej nierealistyczne. Prowadzący musiałby bowiem być wyposażony w przenośny 
mikrofon na podczerwień w celu swobodnego poruszania się po sali oraz obsługiwania 
wszystkich urządzeń. Ilość odbiorników i nadajników podczerwieni (tak zwanych ekranów) 
musiałaby również być duża, w celu zapewnienia dobrego odbioru sygnału w całej sali. 
Ponadto, każdy ze słuchaczy – czyli około 50 osób – musiałby również być wyposażony w 
mikrofon, oprócz standardowego wyposażenia jakim jest bezprzewodowy odbiornik sygnału 
oraz słuchawki. Praca w grupach, gdyby prowadzący chciał ją na bieżąco monitorować, 
musiałaby również odbywać się w sali, gdzie umieszczona byłaby główna konsola. Wyjście 
poza salę oznaczałoby utratę sygnału i niemożliwość porozumienia się prowadzącego ze 
słuchaczami za pomocą nadajników i odbiorników sygnału. 
Wykorzystanie standardowej kabiny tłumaczeniowej również nie byłoby wskazane, jako że 
siedzący w niej tłumacz ma dość ograniczoną widoczność, co nie sprzyja dobremu 
reagowaniu na różne wydarzenia podczas zajęć, których charakter jest często bardzo 
interaktywny. Możliwym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie przenośnej konsoli 
umieszczonej na stole, która jednak nie gwarantuje najwyższego komfortu pracy tłumacza.  
Na koniec, należy zauważyć, że w celu uzyskania jak najlepszej jakości tłumaczenia, 
konieczne byłoby zatrudnienie minimum dwóch, a najlepiej trzech lub czterech tłumaczy 
symultanicznych, którzy byliby w stanie na bieżąco tłumaczyć bardzo dynamiczne czasami 
zajęcia, jak również dokonywać pewnej selekcji opinii wygłaszanych nierzadko 
symultanicznie przez uczestników. Na sali musiałby być stale obecny technik, a każda 
potencjalna awaria sprzętu groziłaby poważnym zakłóceniem przebiegu zajęć. Byłaby to 
forma zarówno bardzo kosztowna jak i nie gwarantująca najlepszego przekazu, zarówno w 
sensie ilościowym jak i jakościowym. 

Wydaje się logiczne, że najlepszą metodą tłumaczeniową, którą można by 
wykorzystać w programie MBA jest tłumaczenie konsekutywne, które wprawdzie wydłuża 
czas przekazu, ale jest również nieporównywalnie tańsze i mniej skomplikowane technicznie 
w porównaniu z tłumaczeniem symultanicznym. Należy jednak od razu zaznaczyć, że 
tradycyjne tłumaczenie konsekutywne, gdzie tłumacz słucha mówiącego, robi notatki a 
następnie odtwarza tekst oryginały w języku docelowym, nie jest również dobrym 
rozwiązaniem. Grupa słuchaczy składa się z około 50 osób, których poziom zainteresowania 
daną tematyką nie zawsze jest taki sam; zajęcia trwają około 8 godzin dziennie z przerwami, 
co oznacza, że utrzymanie wysokiego poziomu uwagi prowadzących nie zawsze jest możliwe. 
Dlatego więc proponowaną i wykorzystywaną metodą podczas zajęć MBA prowadzonych 
przez nauczycieli amerykańskich jest tak zwane „tłumaczenie konsekutywne przyspieszone” 
(ang. accelerated consecutive). W odróżnieniu od tradycyjnego tłumaczenia konsekutywnego, 
tłumacz nie robi (albo robi bardzo rzadko) notatek, wypowiedzi są bardzo krótkie i często nie 
stanowią nawet pełnego zdania, przerwa pomiędzy zakończoną wypowiedzią wykładowcy a 
początkiem tłumaczenia praktycznie nie istnieje, a słuchający mogą mieć wrażenie, że 
tłumacz miejscami „wcina się” mówiącemu. Wypowiedzi i pytania studentów są również 
tłumaczone w tym trybie, a częściej nawet równocześnie – czyli jest to odmiana tłumaczenia 
symultanicznego, tak zwane tłumaczenie symultaniczne szeptane. Zdaniom czy częściom 
zdań brakuje nierzadko właściwej formy, a tłumacz ma bardzo mało czasu na przemyślenie 
struktury wypowiedzi w języku docelowym. Jednak mimo oczywistych minusów, 



tłumaczenie takie wydaje się sprzyjać zachowaniu dynamiki zajęć, natychmiastowym 
odpowiedziom na zadawane pytania oraz możliwości zadawania pytań otwartych i 
pogłębiających, jeżeli zaistniej taka konieczność. Wielką zaletą tłumaczenia 
konsekutywnego jest to, że dzięki niemu zainteresowani studenci mogą rozwijać swoją 
znajomość zarówno języka jak i terminologii związanej z konkretnym obszarem. 
Konsekutywność tłumaczenia – czyli następujące po sobie wypowiedzi w języku 
źródłowym i docelowym – umożliwiają studentom robienie notatek w obu językach oraz 
porównanie wielu oryginalnych koncepcji i modelów – oryginalnych, ponieważ były one 
stworzone i rozwijane w krajach anglosaskich – z „lokalnymi” wersjami tych koncepcji i 
modeli wykorzystywanych na przykład w formach studentów. Tłumaczenie 
konsekutywne jest więc wartością dodaną dla studentów. 

 
 
Profil tłumacza   

Powyższe informacje pozwalają podjąć próbę stworzenia profilu „idealnego tłumacza 
programów MBA”, tłumacza, dzięki któremu nieuchronne straty związane z procesem 
tłumaczenia zostaną ograniczone do minimum. Jednak warto również zwrócić uwagę na 
zaakcentowaną w tytule kompleksowość programów lub studiów typu MBA, wynikająca z 
faktu, że wykładowcy pochodzący z USA reprezentują często zupełnie inne podejście do 
procesu nauczania i doboru tematyki niż dzieje się to na macierzystych uczelniach, co 
prowadzić może do sytuacji, kiedy polski student jest zaskoczony formą zajęć i sposobem ich 
prowadzenia. Różnice te można zauważyć na trzech głównych obszarach biznesu, edukacji i  
kultury. 
 
Biznes 

Znakomita większość firm w USA to organizacje prywatne, stawiające na ciężką pracę 
oraz przedsiębiorczość swoich pracowników, ale przy okazji zapewniające bardzo dobre 
wsparcie logistyczno-technologiczne. Praktyki biznesowe stosowane od lat w USA są 
nieodłączną częścią tamtejszej kultury organizacyjnej i rozwijane były w sposób raczej 
ewolucyjny niż rewolucyjny, podczas gdy w Polsce wiele firm metody takie zaczęło szybko 
przyswajać dopiero po roku 1989, po etapie przejścia od gospodarki planowanej centralnie. 
Widać to choćby na przykładzie nazewnictwa, gdzie taka stara i sprawdzona metoda analizy 
runku i konkurencji jak analiza SWOT wciąż nie doczekała się polskiego odpowiednika. 
Dlatego właśnie osoba przygotowująca zarówno materiały dla studentów MBA oraz 
tłumacząca „na żywo” taki program musi być świadoma faktu, że wiele z tych praktyk 
realizowanych jest za pomocą coraz nowszych narzędzi, które w Polsce wykorzystują albo 
firmy zagraniczne, albo rodzime, dysponujące dużym kapitałem. Balanced scorecards 
(zbilansowane karty wyników), Six Sigma czy Total Quality Managment (kompleksowe 
zarządzanie przez jakość/kompleksowe zarządzanie jakością) to tylko niektóre szybko 
rozwijające się i coraz popularniejsze metody i systemy, których działanie tłumacz musi 
bardzo dobrze znać i dla których powinien mieć polskie odpowiedniki.  
 
Edukacja  



 Zarówno system edukacyjny w USA i innych krajach anglosaskich jak i metody 
prowadzenia zajęć są znacząco różne od tego, do czego przywykł polski student. Założeniem 
podyplomowego programu MBA jest to, że student, oprócz posiadania wiedzy ogólnej, którą 
wyniósł ze studiów, ma również sporą wiedzę profesjonalną, zdobytą w miejscu pracy. 
Innymi słowy, osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z biznesem miałyby na pewno 
problemy uczęszczając na zajęcia MBA, gdzie wymagana jest od studentów przynajmniej 
średnio-zaawansowana znajomość statystyki, metod ilościowych, ekonomii i ekonomiki etc. 
Wiedzę taką powinien posiadać również tłumacz, a przy okazji znać bardzo dobrze polskie 
odpowiedniki terminów angielskich, ponieważ problemy z tłumaczeniem takich 
podstawowych pojęć z dziedziny statystyki jak mean (średnia arytmetyczna), median 
(mediana, wartość środkowa), mode (dominanta, wartość modalna, wartość najczęściej 
przyjmowana przez zmienną) etc., mogą postawić tłumacza w dość niekomfortowej sytuacji 
wobec grupy. 
 Jeżeli chodzi zaś o styl prowadzenia zajęć przez wykładowców z UoI na przykład, to 
są one oparte na bardzo dużej ilości analiz przypadków (casów), przykładów z zawodowej 
działalności uczących, którzy są w większości praktykami, świadczącymi usługi 
konsultingowe dla takich firm jak Motorola, John Deere, Quaker Oats czy Caterpillar. Casy te 
są oparte na prawdziwych sytuacjach, problemach oraz rozwiązaniach, a studenci mają okazje 
porównać, jak oni zachowaliby się w takiej sytuacji i jakie rozwiązania zaproponowaliby w 
oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą na zajęciach. Głównym wyzwaniem dla tłumacza jest 
więc nie tylko właściwe przetłumaczenie casów, ale również poznanie specyfiki konkretnych 
przykładów, firm oraz środowisk organizacyjnych. Klasycznym przykładem może być 
omawiana podczas zajęć z Rozwoju zasobów ludzkich maszyna w firmie Quaker Oats, która 
nazywa się extruder (rodzaj w tym wypadku bardzo dużej wyciskarki); tłumacz musi być 
przygotowany na sytuację, że podczas omawiana funkcji tej maszyny w procesie 
produkcyjnym padną również nazwy innych maszyn, pakujących, mieszających etc. Jednak w 
dobie Internetu znalezienie informacji na temat historii i rozwoju takich maszyn jak extruder 
nie powinno być żadnym problemem (http://www.answers.com/topic/cereal-breakfast-
foods?cat=biz-fin; http://www.scanlanplastics.com/images/bagger.jpg). Większym 
problemem może być znalezienie polskiego ekwiwalentu. Wielu polskich studentów nie jest 
jeszcze przyzwyczajonych do tak intensywnej pracy z tak dużymi caseami, dlatego tłumacz 
powinien również być przygotowany na sytuację, kiedy każde słowo/wyrażenie nie 
przetłumaczone bardzo dokładnie będzie budziło szereg pytań i wątpliwości. 
Być może zadaniem tłumacza powinno być również zastanowienie się na etapie 
przygotowywania caseów czy wszystkie z nich można rzeczywiście wykorzystać w polskim 
kontekście. Pomimo tego, że celem analizy casów jest pokazanie metod postępowania, 
problemów oraz możliwych rozwiązań, niektóre z przykładów, jak na przykład wykorzystanie 
probiotyków do hodowli krewetek w Australii mogą się wydawać polskiemu słuchaczowi 
nieco abstrakcyjne, mimo niewątpliwie ciekawych wniosków, które z nich płyną. 
Koordynator programu MBA lub tłumacz mogą również zasugerować adaptację któregoś z 
caseów do polskiego kontekstu, bądź stworzenie zupełnie nowego studium przypadku 
odnoszącego się do polskich organizacji i ich problemów. 
  
Kultura 



Na koniec należy zaznaczyć, że prowadzone w ramach programu MBA przez 
wykładowców amerykańskich zajęcia są bardzo głęboko osadzone w kulturze amerykańskiej, 
nie tylko tej edukacyjnej czy biznesowej. Prowadzący przytaczają wiele przykładów z 
dziedziny polityki, życia społecznego czy kulturalnego USA, co oznacza, że tłumacz 
powinien śledzić na bieżąco wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, znać ich historię, żeby 
być choćby w stanie właściwie przetłumaczyć takie nazwy jak Nowy Ład (the New Deal) F. 
D. Roosevelta, z którym kojarzy się szereg praktyk stosowanych we współczesnym biznesie, 
czy znać problemy i nazwy związane ze społeczeństwem wielokulturowym (Multi-cultural 
society) czy wielo-etnicznym (Multi-ethnic society), którym to zagadnieniom poświęca się 
sporo uwagi podczas szkoleń w USA. Zdobycie takiej wiedzy nie jest trudne w dobie 
internetowej telewizji, radia oraz gazet, jednak wymaga to wszystko czasu oraz regularności. 
Dogłębna znajomość zarówno języka i kultury kraju, z którego pochodzą wykładowcy, 
gwarantuje, że mimo pewnej ilości wyrażeń, koncepcji czy słów, które są w zasadzie 
nieprzetłumaczalne na język polski, tłumaczenie będzie jak najlepsze. 
 
Tłumacz idealny 

W oparciu o powyższe rozważania można stwierdzić, że idealny tłumacz pracujący dla 
programu MBA to absolwent filologii angielskiej bądź lingwistyki stosowanej, bądź osoba, 
która ukończyła studia za granicą, w kraju anglojęzycznym lub przynajmniej po angielsku. 
Absolwenci filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej posiadają wyniesioną z zajęć 
wiedzę jak korzystać z materiałów przydatnych tłumaczowi – podcastów, słowników etc. – 
oraz są wyczulenie na wiele problemów językowych, których nie do końca jest świadomy 
przeciętny użytkownik języka. Ponadto, na zajęciach z tłumaczeń duży nacisk kładziony jest 
na właściwe oddanie przekazu w języku docelowym, poprzez wykorzystywanie właściwych 
konstrukcji leksykalnych, gramatycznych czy składniowych. Ponadto, tłumacze z takim 
wykształceniem znają szereg technik i strategii translacji, które mogą być bardzo pomocne 
podczas tak długich sesji tłumaczeniowych. 

Sytuacją idealną byłby również fakt studiowania przez tłumacza przynajmniej przez 
jakiś czas za granicą i zarówno bardzo dobre opanowanie języka angielskiego jak i tematyki 
biznesowej; uczelnie zachodnie oferują zazwyczaj sporą liczbę zajęć elektywnych (do 
wyboru), co oznacza, że nawet studiując literaturę czy kulturę amerykańską można rozwijać 
znajomość tematyki biznesowo-ekonomicznej. 

Dużym plusem byłoby ukończenie przez tłumacza studiów (podyplomowych) 
ekonomiczno-prawniczo-biznesowych w Polsce, co gwarantowałaby dobrą znajomość 
zarówno problematyki jak i słownictwa związanego z poszczególnymi obszarami. Wydaje 
się, jak pokazuje przykład poniżej odnoszący się do logistyki, że bez bardzo dobrej 
znajomości poszczególnych branż czy obszarów nawet bardzo dobry tłumacz może nie 
poradzić sobie z bardzo profesjonalnymi a przy okazji wąskimi zakresami tematyki i 
słownictwa, które pojawiały się podczas zajęć z logistyki. W wypadku, kiedy wyniesiona ze 
studiów wiedza dotycząca technik i strategii tłumaczeń okazałaby się niewystarczająca, 
warto rozważyć ukończenie cieszących się dużą renomą podyplomowych studiów 
tłumaczeniowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (http://www.filg.uj.edu.pl/stlum/) lub 
bardzo dobrego programu oferowanego na przykład przez University of Surrey 
(http://www.surrey.ac.uk/translation/) 



Wydaje się również, że tłumacz pragnący pracować w programie MBA powinien 
posiadać cechy psycho-fizyczne, pozwalające mu na podjęcie sporego wyzwania jakim jest 
tłumaczenie kilku 4-dniwoych sesji rocznie. Przede wszystkim powinien być odporny na 
stres, ponieważ nieodłączną cechą takich tłumaczeń jest krytyka studentów, osób, które 
„wiedzą lepiej”, lub którym nie podoba się styl pracy tłumacza na przykład. Zaznaczyć jednak 
należy, że zdarzają się często sytuacje, kiedy uczestnicy studiów są specjalistami z danej 
branży, którą znają dużo lepiej od tłumacza. Tłumacz nie powinien się wtedy obawiać pytania 
tych osób o odpowiedniki funkcjonujące w branży i nie traktować uwag takich osób jako 
skierowanych przeciwko niemu. Współpraca z grupą powinna być prowadzona na zasadzie 
partnerskiej. 

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy grupa lub część grupa nie jest zainteresowana 
zajęciami, rozmawia się lub zachowuje w sposób przeszkadzający tłumaczowi w pracy, która 
jest przecież składową wielu następujących równocześnie wydarzeń i czynników. Grupa nie 
zawsze jest świadoma, że panujący na sali nawet lekki szum zakłóca bardzo istotnie proces 
recepcji i przekazywania informacji. Tłumacz powinien być w stanie kontrolować wraz z 
wykładowcą grupę, jednak bez zachowań prowadzących do konfliktów. 

Poniższe przykłady wybrane z różnych dziedzin tematycznych będących częścią albo 
Podyplomowych studiów menadżerskich, poprzedzających właściwe studia MBA, albo z 
programu MBA, mają za zadanie pokazać typy wyzwań, przed którymi może stanąć tłumacz i 
które musi rozwiązać w celu jak najlepszego oddania treści oraz przekazu oryginału.      
 
Marketing 

Uważany powszechnie za dziedzinę bliską naukom humanistycznym i nietrudną, 
marketing może zaskoczyć tłumacza słownictwem, które na pozór wydaje się łatwe i którego 
sens tłumacz bardzo dobrze rozumie. Z drugiej jednak strony, największym problemem jest 
znalezienie polskich ekwiwalentów wyrażeń, które dla przeciętnego przedsiębiorcy i studenta 
anglojęzycznego nie stanowią żadnego problemu. Przykłady pokazane w Tabeli 1 ilustrują ten 
problem. 
 
Tabela 1  
Targeted media Media nakierowane na dotarcie z reklamą do 

konkretnego klienta/grupy klientów; media 
nakierowane na konkretnego klienta 

Manufacturer Producent 

Competive parity (o budżecie na reklamę) Równe konkurencji/równe nakładom 
konkurencji; na przykładzie konkurencji 

Testiomonial evidence  „Referencje” 

Direct-response TV & Radio Interaktywna telewizja i radio 

Benefits Świadczenia/świadczenia dodatkowe 



Vendor Handlowiec 

Company’s Headquarters Centrala 

Planned Obsolescence Planowane wychodzenie z użycia 
produktów/starzenie się produktów 

Customer Lifetime Value Życiowa wartość klienta 

 
Oczywiście powyższe przykłady reprezentują tylko kilka problemów, w obliczu których może 
stanąć tłumacz. Inne wyrażenia będące częścią zajęć z marketingu to na przykład integrated 
communication media, push and pull strategies, competition and clutter, slice of life, cents-off 
deal or price packs, czy redeemable coupons; wszystkie te rzeczy tłumacz musi bardzo 
dobrze rozumieć i mieć dla nich polskie odpowiedniki, ponieważ szukanie ich na bieżąco czy 
wymyślanie jest bardzo ryzykowną strategią biorąc pod uwagę dynamiczny charakter zajęć 
oraz wysokie wymaganie studentów dotyczące przekładu. 
 
Rozwój zasobów ludzkich 

Podobnie jak w wypadku marketingu, obszar Rozwoju zasobów ludzkich nie wymaga 
od tłumacza bardzo specjalistycznej wiedzy, jak w wypadku logistyki na przykład, jednak nie 
oznacza to, że nie powinien się on bardzo starannie przygotować do tłumaczenia, pamiętając 
o tym, że obszar ten rozwija się obecnie bardzo szybko i że USA jest krajem, który 
przeznacza najwięcej na świecie środków na szkolenia i rozwój. Poniższe przykłady mają za 
zadnie pokazać potencjalnie problemy, które może napotkać tłumacz przygotowujący się do 
zajęć z tej tematyki. 
 
 Tabela 2 
Continuum of specificity Kontinuum szczegółowości 

Job specific skills Umiejętności związane z wykonywaną pracą 

Performance Efektywność pracy 

Is training a staff or a line function?  Czy szkolenie jest funkcją administracyjną 
czy produkcyjną? 

Accountability Odpowiedzialność 

Confidence spiral Spirala pewności 

OJT training Szkolenie na stanowisku pracy 

Goals and objectives Plany długo- i krótko-terminowe 

Job and task analysis Analiza stanowiska pracy i zadania 



Work Samales Próbki pracy 

 
Nawet jednak takie podstawowe pojęcia jak funkcje wykonywane przez specjalistów ds. rozwoju 
zasobów ludzkich mogą stanowić spore wyzwanie: Administrator, Evaluator, Career Development 
Advisor, Instructor/Facilitator, HRD Manager, Marketer, Materials Developer, Needs Analyst, 
Organization Change Agent, Program Designer, Researcher. 

 

Consulting 
Konsulting jest obszarem, gdzie liczba wyrażeń specjalistycznych wydaje się relatywnie 

wyższa w porównaniu z Marketingiem czy Rozwojem zasobów ludzkich, może dlatego, że oprócz 
tak zwanego miękkiego konsultingu dotyczącego na przykład zarządzanie personelem, istnieje 
również „twardy konsulting” dotyczący przepływu procesów w organizacji, zarządzania linią 
produkcyjną oraz wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania do zarządzania procesami. 
Poniższe przykłady są połączeniem tematyki „miękkiej” i „twardej”. 
 
Tabela 3 
Consultant is: Expert, Pair-of-Hands, 
Collaborative 

Konsultant to: Ekspert, zaufany pomocnik, 
współpracownik 

Credentials, credibility Wiarygodność, rzetelność 

Functional expertise  Wiedza specjalistyczna 

360 degree feedback instrument design 

 

Projektowanie instrumentu informacji 
zwrotnej 360 stopni 

 

Statement of capability: what can you do for 
your customers? 

Określenie twoich możliwości: co możesz 
zrobić dla swoich klientów? 

Pareto’s rule: 80% of sales is generated by 
20% of your customers 

Zasada Pareto: 20% klientów generuje 80% 
sprzedaży 

Retainer fees Stawki za gotowość do pracy 

Equity fees (new ventures, mostly) Stawki „w akcjach” (w większości nowe 
przedsięwzięcia 

Billable hours Godziny, za które pobiera się wynagrodzenie 

Deliverables Obiecane wyniki 

 



Na pewno również niełatwo jest dobrze przetłumaczyć takie wyrażenia jak action research model, 
causa-effects diagrams, qualitative content analysis, evaluating validity, Universalism vs. 
particularism, communitarianism vs. individualism, neutral vs. emotional, diffuse vs. specific, 
achievement vs. ascription, time: sequential vs. synchronic, czy appreciative inquiry.    
 

Zarządzanie jakością 
Zarządzanie jakością to obszar, gdzie tłumacz powinien posiadać bardzo dobrą 

znajomość problematyki związanej z jakością, a także rozumieć procesy biznesowe, których 
ulepszanie jest integralną częścią kursu. Podczas zajęć wykorzystywane jest słownictwo 
specjalistyczne z takich dziedzin jak statystyka, metody obliczeniowe, inżyniera czy 
ekonomia. Poniższe przykłady mają za zadanie pokazać potencjalne problemy, na które może 
natrafić tłumacz przygotowujący zajęcia. 
  
Tabela 4 
Quality and competitive advantage Jakość a przewaga konkurencyjna 

Continuous quality improvement Stałe ulepszanie jakości 

Process variation  Odchylenia w procesie 

Valuable resources: scarce, in demand, 
appropriable 

Cenne zasoby: rzadkie, pożądane, 
dopasowane 

Resource-based firm Firma oparta na zasobach 

High capacity utilization Bardzo dobre wykorzystanie mocy 
produkcyjnych  

Efficiencies in process technologies  Efektywne technologie procesu 

Dimensions of service quality: tangibles, 
reliability 

Obszary jakości usług/serwisu: środki trwałe, 
solidność/rzetelność/niezawodność 

Quality function deployment Wykorzystanie funkcji jakości 

Coercive management Zarządzanie przez środki przymusu 

 
Ale również system of profound knowledge, constancy of purpose, serviceability, input-
output, czy Affinity Diagram, Brainstorming, Nominal Group Technique, Cause and Effect 
Diagram, Flowchart, Force Field Analysis, Check Sheets, Run Charts, Control Charts, 
Histograms, Pareto Diagram, Scatter Diagram.     
 
Logistyka 

Oferowane w niedalekiej przeszłości Podyplomowe studia menedżerskie z zakresu 
logistyki przeznaczone były dla dość wąskiego grona osób bezpośrednio związanych z 
logistyką, w więc kierowników/dyrektorów ds. logistyki, dostaw, zaopatrzenia etc. Ze 
względu na bardzo wyspecjalizowane i nowoczesne rozwiązania omawiane podczas 
programu, właściwe przygotowanie się do tłumaczenia wymagało wiele czasu oraz 



ugruntowanej wiedzy specjalistycznej z tego obszaru. Poniższe przykłady mają za zadanie 
potwierdzić powyższe obserwacje. 
 
Tabela 5 
Slacks Przestoje, martwe okresy, luzy 

Safety stocks Zapasy bezpieczeństwa 

Process variation  Odchylenia w procesie 

MRP (material requirement planning) Planowanie zapotrzebowania materiałowego 

Batch size Wielkość partii  

Lead time Czas wprowadzania 

Throughput  Przerób/przepustowość 

Scheduling for continuous production  Harmonogramowanie produkcji ciągłej 

Production master plan Plan główny produkcji 

DRP (distribution requirement planning) Planowanie potrzeb dystrybucji 

 

Ale również wiedza na temat funkcjonowania takiego oprogramowania służącego do 
wspomagania procesów logistycznych jak SAP R/3, Baan, PeopleSoft, Oracle,  J.D. Edwards 
(modul SCM (SCOREx)), Manugistics czy i2 Technologies, czy takie wyrażenia jak the 
economic order quantity (EOQ), a line-flow process, work-in-process inventory, throughput 
time, flowrate of process, cycle time.  

 

Podsumowanie 
Powyższe uwagi wydają się potwierdzać tezę artykułu, że profil idealnego tłumacza 

zarówno materiałów pisemnych jak i zajęć (tłumaczenie konsekutywne) dla programu MBA 
jest z perspektywy rozwoju zasobów ludzkich procesem dość złożonym i na pewno 
czasochłonnym. Z drugiej jednak strony, docelowy kandydat, czyli osoba w dużym stopniu 
dwujęzyczna i dwu-kulturowa, znająca dobrze ekonomię oraz potrafiąca posługiwać się 
efektywnie takimi narzędziami pracy tłumacza jak Internet, słowniki, telewizja i radio oraz 
przygotowana na rozwijania i pogłębianie swojej wiedzy w momencie, kiedy do programu 
dołączane są nowe moduły lub modyfikowane stare, gwarantuje najwyższą jakość przekazu i 
satysfakcję klienta, którym są płacący za zajęcia studenci.   
 

 
 

 
 



Abstract in English: 
Translation of Written Materials and Consecutive Interpretation; the Profile of a 
Translator/Interpreter Working for International Studies Programs 
 
The goal of the paper is to present the profile of a translator/interpreter working for 
International Studies programs and discuss his or her contribution to such programs both at 
the stage of preparing written materials and interpretation proper. Perceived often as a “tool” 
rather than contributor to the program, based on his knowledge of the local educational 
environment the translator/interpreter helps the foreign teacher make important decisions 
about the content of the course, teaching methods etc. The interpretation proper helps students 
acquire some extra knowledge of English terminology for the concepts and models discussed 
during the class. The paper also presents various translation and interpretation challenges 
based on the courses offered by the MBA Program offered jointly by Lublin Polytechnic 
School and University of Illinois at Urbana-Champagne. 
 

 
 
        


