
KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Tłumaczenia poświadczone
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Certified translation
Kierunek studiów Filologia słowiańska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) studia drugiego stopnia
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) studia stacjonarne
Dyscyplina językoznawstwo 
Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr Monika Sadowska

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

ćwiczenia 15 III 1

Wymagania wstępne znajomość  języka  rosyjskiego  w  stopniu  zaawansowanym  oraz  ogólna
wiedza z zakresu translatologii

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zaznajomienie  studentów  z  aktami  normatywnymi  regulującymi  pracę  tłumacza
przysięgłego  oraz z wynikającymi  z  nich  kompetencjami  tłumacza,  jego  prawami  i
obowiązkami

C2 Rozwijanie  i  doskonalenie  kompetencji  tłumaczeniowych  w  zakresie  tłumaczeń
poświadczonych

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA

W_01 student  posiada  wiedzę  teoretyczną  w  zakresie  wymogów
formalnych,  niezbędnych  do  wykonywania  tłumaczeń
poświadczonych

K_W05

W_02 student  poznał  zagadnienia  teoretyczne  procesu  tłumaczenia
poświadczonego  i  jego  rezultatu;  zna  organizację  pracy
tłumacza przysięgłego

K_W05

W_03 student ma podstawową wiedzę z zakresu prawa niezbędną w
pracy tłumacza przysięgłego

K_W07

W_04 student  zna  kodeks  etyki  zawodowej  oraz  dobre  praktyki
stosowane  przez  tłumaczy  przysięgłych,  a  także  rozumie
powinność ich przestrzegania

K_W06
K_W05

W_05 student zna metody analizy i  interpretacji  wybranych tekstów
prawnych i prawniczych

K_W07



W_06 student  zna  kompozycję  wybranych  tekstów  prawnych
i prawniczych

K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 student  potrafi  umiejętnie  wyszukiwać,  analizować,  oceniać
i wykorzystywać  informacje  niezbędne  do  wykonywania
tłumaczeń  poświadczonych  (w  oparciu  o  teksty  paralelne,
leksykony, słowniki, źródła multimedialne, bazy danych)

K_U06, 
K_U08

U_02 student potrafi przy użyciu właściwych metod analizy i technik
przekładu wykonywać poprawne pod względem merytorycznym
i technicznym tłumaczenia poświadczone z języka rosyjskiego na
język polski 

K_U05
K_U07

U_03 student potrafi przy użyciu właściwych metod analizy i technik
przekładu wykonywać poprawne pod względem merytorycznym
i technicznym tłumaczenia poświadczone z języka polskiego na
język rosyjski

K_U08
K_U07

U_04 student  potrafi  stosować  zasady  wynikające  z  kodeksu  etyki
zawodowej  oraz  dobre  praktyki  stosowane  przez  tłumaczy
specjalistycznych

K_U05

U_05 student potrafi rozwiązywać problemy wykorzystując dostępne
źródła informacji

K_U06
K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się

K_K01

K_02 student jest  gotów do zaangażowanego uczestnictwa w życiu
społecznym, współpracy z tłumaczami przysięgłymi

K_K02

K_03 student  jest  gotów  do  uznawania  znaczenia  wiedzy
w rozwiązywaniu  problemów  translatorskich  oraz  zasięgania
opinii  ekspertów/innych  tłumaczy   w  przypadku   trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K03

K_04 student  jest  gotów  do  analizy  kryteriów  wartości  moralnej,
przestrzegania  zasad   etyki  zawodowej  w  pracy  tłumacza;
utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi
w pracy zawodowej tłumaczy przysięgłych

K_K04

K_05 student  jest  gotów  do  sumiennego  wypełniania  zobowiązań
zawodowych, zachowywania się w sposób profesjonalny

K_K04

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Prymarnym celem przedmiotu jest wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną i praktyczną w
zakresie wymogów formalnych, niezbędnych do wykonywania tłumaczeń poświadczonych. 
W ramach zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia związane z wykonywaniem tego typu
tłumaczeń: akty normatywne i nienormatywne regulujące pracę tłumacza przysięgłego; zasady etyki
zawodowej  tłumaczy  przysięgłych  oraz  dobre  praktyki  związane  z  wykonywaniem  tłumaczeń
poświadczonych; wymogi formalne tłumaczeń poświadczonych (wykonywanych zarówno z języka
rodzimego na język obcy, jak i z języka obcego na język rodziny).
W  ramach  zajęć  omówione  zostaną  następujące  treści:  zapisy  ustawy  o  zawodzie  tłumacza
przysięgłego  oraz  aktów  wykonawczych,  zasady  etyki  zawodowej,  prawa  i  obowiązki  tłumacza,



zasady prowadzenia repertorium czynności  tłumacza przysięgłego, omówiony zostanie przedmiot
tłumaczeń poświadczonych,  znamiona pisma procesowego i  dokumentu urzędowego/firmowego;
poruszona zostanie kwestia terminu tekstu niesygnowanego, niepoświadczonej kopii itp.; omówiony
zostanie układ graficzny tekstu tłumaczenia poświadczonego, oznaczanie końca akapitu, nanoszenie
uwag  tłumacza,  wzmianek  o  kierunku  tłumaczenia,  o  zewnętrznych  cechach  dokumentu,
o czytelności i  sposobie  sporządzenia  tłumaczonego  tekstu,  wzmianek  o  pieczęciach,  godle
państwowym,  logo,  poprawkach,  naniesionych zmianach,  powtarzających się  elementach tekstu;
omówiony zostanie sposób pisowni nazw własnych (imion, nazwisk, nazw instytucji, miejscowości,
obiektów  fizjograficznych,  a  także  adresów,  nazw  aktów  prawnych),  sposób  pisowni
nr identyfikacyjnych, sygnatur akt, sposób opisu niewypełnionych rubryk,  błędów ortograficznych
lub  gramatycznych  oraz  nieintegralnych  elementów  tekstu,  sposób  pisowni  dat,  tłumaczenie
skrótów i skrótowców, sposób zapisu elementów tekstu w języku trzecim, sposób tłumaczenia części
tekstu, tekstu w rubrykach. Analizie zostanie poddane nazewnictwo i kompetencje sądów, formy
i etapy  postępowania  karnego.  Ponadto  omówiony  zostanie  sposób  poświadczania  tłumaczeń
(formuła poświadczająca) i technika wykonywania tłumaczeń ustnych.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 wykład konwersatoryjny/
ćwiczenia praktyczne

praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej

W_02 wykład konwersatoryjny sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

karta oceny

W_03 wykład konwersatoryjny/
praca z tekstem

sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

karta oceny

W_04 wykład konwersatoryjny sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

karta oceny

W_05 praca z tekstem sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

karta oceny

W_06 praca z tekstem sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

karta oceny

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 ćwiczenia praktyczne sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

karta oceny

U_02 ćwiczenia praktyczne praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej

U_03 ćwiczenia praktyczne praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej

U_04 dyskusja obserwacja karta oceny
U_05 dyskusja (w zakresie norm 

moralnych), ćwiczenia 
praktyczne (w zakresie 
techniki tłumaczenia)

obserwacja (w zakresie norm
moralnych), praca pisemna 
(w zakresie techniki 
tłumaczenia)

karta oceny (w zakresie 
norm moralnych), 
oceniony tekst pracy 
pisemnej (w zakresie 



techniki tłumaczenia)
U_06 dyskusja obserwacja karta oceny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 rozmowa sokratyczna obserwacja karta oceny
K_02 rozmowa sokratyczna obserwacja karta oceny
K_03 rozmowa sokratyczna obserwacja karta oceny
K_04 rozmowa sokratyczna obserwacja karta oceny
K_05 rozmowa sokratyczna obserwacja karta oceny

VI. Kryteria oceny

1. Aktywność na zajęciach – 30%. 
3. Prace domowe – 40 %. 
4. Praca semestralna (samodzielne tłumaczenie tekstu) – 30%.

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 godz. zajęć + 15 godz. konsultacji 

(wg indywidualnych potrzeb studentów)
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta ok. 15 godz.
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