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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Interpreting: Workshop Basics

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

Dyscyplina Językoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

mgr Joanna Mirek

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2

konwersatorium

ćwiczenia 30 II

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe
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III. Cele kształcenia dla przedmiotu  

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

pracownia 
dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

Praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2 
Zaawansowana znajomość języka polskiego  
Zaawansowane umiejętności wyszukiwania informacji  
Umiejętności niezbędne w procesie tłumaczenia pisemnego

C1 Nabycie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego

C2 Nabycie umiejętności analizy oraz streszczenia w języku ojczystym i obcym

C3 Umiejętność pracy w różnych zakresach tematycznych w języku ojczystym i obcym

C4 Nabycie umiejętności stosowania technik notacji w przekładzie konsekutywnym

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student demonstruje wiedzę z zakresu technik 
tłumaczeniowych w odniesieniu do różnych typów 
tekstów i zadań translatorskich w zakresie przekładu 
ustnego. Ilustruje szczegółowe zasady dbania o wierny, 
precyzyjny, poprawny logicznie i językowo przekład 
ustny tekstu. 

ST_W01

W_02 Student identyfikuje podstawowe mechanizmy i 
problemy translacji w obrębie języka angielskiego i 
polskiego. Student rozumie potrzebę dbania o 
precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie 
myśli i poglądów w kontekście procesu przekładu 
ustnego. Rozpoznaje różne rejestry języka polskiego i 
angielskiego, a także potrafi biegle nimi operować, 
dostosowując rejestr przekładu ustnego w języku 
docelowym do rejestru wypowiedzi w języku 
oryginalnym. 

ST_W02
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W_03 Student rozumie wpływ kontekstu kulturowego oraz 
zastosowanego sposobu wyrażania treści na proces 
komunikacji.

ST_W03

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student właściwie dobiera techniki przekładu różnych 
rodzajów tekstów i wystąpień ustnych, zarówno 
ogólnych jak i specjalistycznych. 

ST_U01

U_02 Student dokonuje analizy tekstu lub wystąpienia 
ustnego i na jej podstawie wybiera właściwą strategię 
tłumaczeniową oraz dokonuje przekładu w obrębie 
języka polskiego i angielskiego.

ST_U02

U_03 Student porozumiewa się z wykorzystaniem różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych z osobami 
uczestniczącymi w procesie tłumaczenia, posługując się 
przy tym specjalistyczną terminologią właściwą dla 
wybranych dziedzin.

ST_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
oraz weryfikuje zdobyte umiejętności tłumaczeniowe i 
wiedzę merytoryczną dotyczącą tłumaczeń na 
podstawie informacji zwrotnej od prowadzącego oraz 
autoewaluacji. Jest świadomy faktu, że jakość 
tłumaczenia wpływa na jakość komunikacji.

ST_K01 
 

K_02 Student wykazuje zainteresowanie pogłębianiem 
wiedzy oraz poszerzaniem kompetencji językowych 
podczas wykonywania powierzonych zadań 
tłumaczeniowych (np. info mining).

ST_K02

K_03 Student współdziała i pracuje w zespołach 
tłumaczeniowych, przyjmując w nich różne role 
(mówca, tłumacz, potencjalny adresat tekstu, zadający 
pytania do mówcy w języku odmiennym od języka 
przemowy).

ST_K03
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VI. Opis przedmiotu/ treści programowe

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

-Tłumaczenie ustne - wstęp teoretyczny (tłumaczenie konsekutywne a symultaniczne) 

-Omówienie przykładowego wzorcowego tłumaczenia konsekutywnego 

-Wprowadzenie mnemotechnik oraz ćwiczeń wspomagających tłumaczenie 
konsekutywne 

-Struktura przemówień – jak sformułować przemówienie, aby pomagało w 
tłumaczeniu? Jak sobie poradzić z trudnym mówcą? 

-Tłumaczenia konsekutywne krótkich newsów przygotowanych przez studentów 

-Tłumaczenie konsekutywne krótkich przemówień przygotowanych przez studentów 

-Wstęp do technik notacji konsekutywnej (słowa-klucze, symbole) 

-Wprowadzenie do pracy z glosariuszem 

-Tłumaczenie konsekutywne przemówień przygotowanych przez studentów  

- Tłumaczenie konsekutywne materiałów autentycznych - w formie audiowizualnej – 
wspomagane sporządzaniem notatek  

-Streszczanie, zmiana rejestru stylistycznego, przeformułowywanie, myślenie 
analityczne, ćwiczenia na emisję głosu 

- Zespołowy projekt studencki: przygotowanie wystąpień konferencyjnych na dany 
temat, glosariuszy zawierających specjalistyczne słownictwo oraz tłumaczenie 
konsekutywne wystąpień

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Miniwykład 
wprowadzający/ 
wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień,  
dyskusja

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

W_02 Miniwykład 
wprowadzający/ 
wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień, gra 
dydaktyczna

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego, 
Sprawdzenie 
umiejętności 
praktycznych

Zapis w arkuszu ocen 
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W_03 Miniwykład 
wprowadzający/ 
wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień,  
case study, dyskusja

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego, 
Sprawdzenie 
umiejętności 
praktycznych

Zapis w arkuszu ocen

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Ćwiczenia praktyczne, 
dyskusja, metoda SWOT, 
case study, gra 
dydaktyczna, praca 
indywidualna

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego, 
Sprawdzenie 
umiejętności 
praktycznych

Zapis w arkuszu ocen

U_02 Ćwiczenia praktyczne, 
dyskusja 
case study, gra 
dydaktyczna, praca 
indywidualna

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego, 
Sprawdzenie 
umiejętności 
praktycznych

Zapis w arkuszu ocen 

U_03 Praca z tekstem, 
Burza mózgów/ giełda 
pomysłów, Praca 
zespołowa, Praca w 
parach, Praca w 
grupach w różnych 
rolach, odgrywanie ról, 
Metoda projektowa 

Odpowiedź ustna w 
czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę 
praktyczną i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen, 
Karta oceny pracy w 
grupie, Karta oceny 
projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Praca w grupach, praca 
indywidualna, dyskusja 

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

K_02 Praca indywidualna Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

K_03 Praca w grupach, praca 
w parach, dyskusja

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Weryfikacja zakładanych efektów: Student podlega ewaluacji na bieżąco. Oceniane jest: 
przygotowywanie się do zajęć, aktywność, stopień zaawansowania i poprawności 
językowej, postęp w tłumaczeniu ustnym. Sprawdzana jest również umiejętność 
streszczenia, przeformułowania oraz analizy tekstów mówionych. 

VII.Obciążenie pracą studenta 

VIII.Literatura 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30 godzin

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

30 godzin

Literatura podstawowa
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Literatura uzupełniająca
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Meifang, Z. 2012. The study of note-taking and memory in consecutive interpretation. 
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