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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 
Nazwa przedmiotu Technologie informatyczne w pracy tłumacza 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Information Technologies in Translator’s Work 

Kierunek studiów  Lingwistyka stosowana 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo 

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Andrij Saweneć 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

konwersatorium 30 II 2 

 

Wymagania wstępne W1. Umiejętność obsługi komputera i podstawowych aplikacji biurowych. 
W2. Ogólna orientacja w zakresie technik tłumaczenia. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  
C1 – Zdobycie wiedzy na temat technologii informatycznych i bazujących na nich narzędziach pracy 
pracy tłumacza (komputer, Internet, strony branżowe, słowniki oraz słowniki elektroniczne, aplikacje 
biurowe, programy do tworzenia baz danych, narzędzia i programy wspomagające tłumaczenie. 

C2 – Opanowanie umiejętności tłumaczenia przy użyciu słowników elektronicznych, Internetu, 
narzędzi i programów typu CAT, umiejętność szukania pomocy i wsparcia technicznego, znajomość 
branżowych grup dyskusyjnych. 

C3 – Opanowanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach w procesie tłumaczenia. 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA  

W_01 Student zna technologie informatyczne i narzędzia 
komputerowe oraz dobre praktyki potrzebne do wykonywania 
zawodu tłumacza tekstów ustnych, pisemnych i 
audiowizualnych. 

K_W06 

W_02 Student posiada wiedze na temat różnych form prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student potrafi używać właściwych technologii 
informatycznych i narzędzi komputerowych w tłumaczeniu 
pisemnym tekstów użytkowych i specjalistycznych z języków 

K_U05 
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obcych studiowanych w ramach kierunku na język polski. 

U_02 Student potrafi używać właściwych technologii 
informatycznych i narzędzi komputerowych w tłumaczeniu 
pisemnym tekstów użytkowych i specjalistycznych z języka 
polskiego na języki obce studiowane w ramach kierunku. 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student jest gotów do sumiennego i rzetelnego wypełniania 

zobowiązań zawodowych i upowszechniania wzorów 

właściwego postępowania w zawodzie tłumacza. 

K_K05 

K_02 Student posiada kompetencje pozwalające na udział w 

różnego rodzaju inicjatywach społecznych. 

K_K06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Stanowisko pracy tłumacza. Aplikacje biurowe w pracy tłumacza. Tworzenie szablonów 
dokumentów.  Internet w pracy tłumacza. Słowniki elektroniczne, korpusy językowe, programy 
pomocnicze, bazy danych, banki terminologiczne, wyszukiwarki. Zasady gromadzenia terminologii, 
kontrola przepływu informacji, tworzenie i zarządzanie bazami terminologicznymi. Rozwiązywanie 
problemów: fora dyskusyjne, listy mailingowe, portale dla tłumaczy. Narzędzia IT w tłumaczeniu 
filmowym: programy do edycji napisów. Narzędzia CAT w pracy tłumacza: aplikacje internetowe, 
aplikacje desktopowe typu freeware, pakiety licencyjne. Pamięci tłumaczeń i glosariusze. 

 

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 Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_02 Wykład konwersatoryjny Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta oceny 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta oceny 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

 

K_01 
 

Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

K_02 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

 

 
VI. Kryteria oceny, wagi. 

Ocena bardzo dobra 
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(W ) - Student doskonale opanował wiedzę na temat technologii informatycznych i bazujących na 
nich narzędziach pracy tłumacza. 
(U) - Student potrafi wykorzystywać swoją wiedzę oraz internet do poszukiwania rozwiązań 
konkretnego problemu, potrafi korzystać z narzędzi typu CAT, umie tworzyć i wykorzystywać bazy 
terminologiczne, potrafi edytować napisy filmowe, potrafi planować własny rozwój i doskonalenie się 
przez całe życie w zawodzie tłumacza. 
(K) - Student często korzysta z nowych źródeł zdobywania wiedzy, dokonuje krytycznej oceny własnej 
wiedzy, aktywnie uczestniczy w zajęciach, umiejętnie współpracuje w grupie, inicjuje dyskusje, 
wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem. 
 
Ocena dobra: 
(W) - Student ma dobrą znajomość technologii informatycznych i bazujących na nich narzędzi pracy 
tłumacza. 
(U) - Student potrafi korzystać z narzędzi typu CAT i baz terminologicznych, edytować napisy filmowe, 
potrafi planować własny rozwój jako tłumacza. 
(K) - Student aktywnie i regularnie uczestniczy w zajęciach, współpracuje w grupie. 
 
Ocena dostateczna: 
(W) - Student ma podstawową wiedzę w zakresie narzędzi komputerowych stosowanych przez 
tłumacza. 
(U) - Student potrafi korzystać z aplikacji biurowych na potrzeby tłumaczenia oraz w stopniu 
podstawowym z narzędzi CAT. 
(K) - Student uczestniczy w zajęciach, w niewielkim stopniu angażuje się w pracę w grupie.  
 
Ocena niedostateczna: 
W) - Student nie zna technologii informatycznych i bazujących na nich narzędzi pracy tłumacza.  
(U) - Student nie potrafi korzystać z aplikacji komputerowych. 
(K) - Student nie współpracuje, nie angażuje się we wspólną pracę na zajęciach, nie wykazuje 
zainteresowania omawianą problematyką. 
 
 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 
Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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Literatura uzupełniająca 

www.proz.com 
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