
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Tłumaczenia specjalistyczne: technika 
i technologie, medycyna, 
humanistyka

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Specialised translation: 
technology, medicine, humanities

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

dr Łukasz Borowiec

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

4

konwersatorium

ćwiczenia 30 III

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

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

wizyta studyjna

Wymagani
a wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz 
wcześniejsze zaliczenie przedmiotów objętych specjalizacją 
tłumaczeniową w I i II semestrze.

C1 Wprowadzenie do teorii i praktyki pisemnych tłumaczeń specjalistycznych z 
dziedzin techniki, medycyny i humanistyki.

C2 Kształcenie i rozwijanie praktycznych umiejętności umożliwiających 
wykonywanie pisemnych tłumaczeń specjalistycznych z dziedzin techniki, medycyny 
i humanistyki.

C3 Rozwijanie sprawności i świadomości językowej, która ma usprawnić posługiwanie 
się językiem angielskim w kontekście tłumaczeń specjalistycznych z dziedzin 
techniki, medycyny i humanistyki.

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie 
do efektu 

kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z 

zakresu szeroko pojętego słownictwa 
specjalistycznego oraz terminologii z zakresu zasad 
poprawnego wykorzystania wiedzy leksykalnej w 
kontekstach tłumaczeniowych.

K_W05, K_W06

W_02 Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy 
funkcjonowania języka oraz podstawowe metody 
leksykalnej analizy i interpretacji tekstów 
pisanych w szczegółowym odniesieniu do języka 
angielskiego używanego w tłumaczeniach 
specjalistycznych.

K_W05, K_W06

W_03 Student ma świadomość kompleksowej natury 
języka oraz jego złożoności w kontekście 
tłumaczeń specjalistycznych i rozumie potrzebę 
dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i 
językowo wyrażanie myśli w procesie tłumaczenia 
specjalistycznego.

K_W05, K_W06

UMIEJĘTNOŚCI



IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zajęcia obejmują zapoznanie się z wybranymi tekstami specjalistycznymi zarówno w 
języku angielskim, jak i polskim oraz przeprowadzenie studentów przez proces ich 
tłumaczenia. Opracowanie tekstu obejmuje przygotowanie glosariusza oraz 
szkicowej formy/zarysu tłumaczenia całości lub wybranego fragmentu tekstu (PL-EN 
i/lub EN-PL). 

Efekty pracy omawiane są w parach i grupach podczas zajęć. Wówczas też wspólnie 
wypracowywane są metody pracy z tekstem specjalistycznym, a uczestnicy dzielą się 
wiedzą o wykorzystanych źródłach informacji oraz metodach tłumaczenia. 

1 Wprowadzenie do kursu; wymagania; zarys problematyki tłumaczeń 
specjalistycznych z dziedzin technika, medycyna i humanistyka 

2-5 Blok poświęcony tłumaczeniom medycznym (specyfika, przygotowanie glosariusza, 
źródła informacji terminologicznej, współpraca z narzędziami CAT, przygotowanie tzw. 
draftu tłumaczenia) 

U_01 Student umie zastosować nowe jednostki 
leksykalne w kontekście; dąży do poprawnego 
tłumaczenia specjalistycznego słownictwa oraz 
struktur gramatycznych; potrafi przeprowadzić 
analizę tekstów specjalistycznych pod względem 
logicznym i gramatycznym.

K_U13, K_U14, 
K_U16

U_02 Student potrafi wyszukiwać, analizować i 
oceniać, selekcjonować i użytkować dane z 
materiałów źródłowych z punktu widzenia ich 
przydatności dla własnych potrzeb 
tłumaczeniowych.

K_U13, K_U14, 
K_U15, K_U16, 
K_U22

U_03 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze 
oraz stosuje sposoby analizy danych wymagane przy 
poznawaniu i utrwalaniu wiedzy i umiejętności 
związanych z tłumaczeniem specjalistycznym.

K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, 
K_U21

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student ma świadomość posiadanej przez siebie 
wiedzy z zakresu tłumaczeń specjalistycznych i 
rozumie potrzebę jej rozwijania, a także konieczność 
ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji 
językowych z zakresu tłumaczeń specjalistycznych.

K_K01, K_K02

K_02 Student potrafi odpowiednio rozplanować pracę, aby 
osiągnąć zamierzone i oczekiwane rezultaty podczas 
pracy nad tłumaczeniem.

K_K03, K_K04

K_03 Student potrafi korzystać z wytworów kultury 
anglosaskiej odnoszących się do zagadnień z zakresu 
tłumaczeń specjalistycznych, korzystając z 
materiałów pochodzących z różnorodnych i 
rzetelnych źródeł.

K_K01, K_K03



6-9 Blok poświęcony tłumaczeniom technicznym (specyfika, przygotowanie 
glosariusza, źródła informacji terminologicznej, współpraca z narzędziami CAT, 
przygotowanie tzw. draftu tłumaczenia) 

10-13 Blok poświęcony tłumaczeniom z dziedziny humanistyki (specyfika, 
przygotowanie glosariusza, źródła informacji terminologicznej, współpraca z 
narzędziami CAT, przygotowanie tzw. draftu tłumaczenia) 

14-15 Omówienie indywidualnych portfolio studentów, wystawienie ocen 
końcowych; podsumowanie kursu 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symb
ol 

efekt
u

Metody 
dydaktyczne (lista 

wyboru)

Metody 
weryfikacji (lista 

wyboru)

Sposoby 
dokumentacji (lista 

wyboru)

WIEDZA

W_01 Dyskusja / Praca z 
tekstem / Studium 
przypadku (case 
study) / 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień

Monitorowanie i 
informacja zwrotna 
od prowadzącego / 
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna 
od prowadzącego

Notatki w arkuszu 
ocen prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback) / 
Materiały z pracy 
studentów podczas 
zajęć

W_02 Dyskusja / Praca z 
tekstem / Studium 
przypadku (case 
study) / 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień

Monitorowanie i 
informacja zwrotna 
od prowadzącego / 
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna 
od prowadzącego

Notatki w arkuszu 
ocen prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback) / 
Materiały z pracy 
studentów podczas 
zajęć

W_03 Dyskusja / Praca z 
tekstem / Studium 
przypadku (case 
study) / 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień

Monitorowanie i 
informacja zwrotna 
od prowadzącego / 
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna 
od prowadzącego

Notatki w arkuszu 
ocen prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback) / 
Materiały z pracy 
studentów podczas 
zajęć

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Analiza tekstu / 
Dyskusja / Praca 
indywidualna / 
Praca zespołowa / 
Praca w grupie / 
Studium przypadku 
(case study) / 
Ćwiczenia 
praktyczne

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
prowadzącego / 
Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć 
sprawdzająca wiedzę 
praktyczną / Odpowiedź 
ustna i informacja 
zwrotna od 
prowadzącego / 
Przygotowanie i 
wykonanie projektu / 
Prezentacja / 
Obserwacja

Notatki w arkuszu 
ocen prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback) / Karta 
oceny prezentacji i 
referatów



VI. Kryteria oceny, wagi… 

Podstawowe kryteria oceny to aktywne uczestnictwo w zajęciach, na które składa się 
realizacja mini-projektów/zadań z zajęć na zajęcia (ocenianych regularnie) oraz kończące 
semestr omówienie tzw. portfolio każdego studenta, które obejmuje próbki tłumaczeń z 
każdej omawianej na zajęciach dziedziny. Obydwa komponenty ważą tyle samo, tj. po 
50%. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

U_02 Analiza tekstu / 
Dyskusja / Praca 
indywidualna / 
Praca zespołowa / 
Praca w grupie / 
Studium przypadku 
(case study) / 
Ćwiczenia 
praktyczne

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
prowadzącego / 
Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć 
sprawdzająca wiedzę 
praktyczną / Odpowiedź 
ustna i informacja 
zwrotna od 
prowadzącego / 
Przygotowanie i 
wykonanie projektu / 
Prezentacja / 
Obserwacja

Notatki w arkuszu 
ocen prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback) / Karta 
oceny prezentacji i 
referatów

U_03 Analiza tekstu / 
Dyskusja / Praca 
indywidualna / 
Praca zespołowa / 
Praca w grupie / 
Studium przypadku 
(case study) / 
Ćwiczenia 
praktyczne

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
prowadzącego / 
Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć 
sprawdzająca wiedzę 
praktyczną / Odpowiedź 
ustna i informacja 
zwrotna od 
prowadzącego / 
Przygotowanie i 
wykonanie projektu / 
Prezentacja / 
Obserwacja

Notatki w arkuszu 
ocen prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback) / Karta 
oceny prezentacji i 
referatów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja / Praca w 
grupach w różnych 
ro lach / Praca w 
parach

Obserwacja Informacja 
zwrotna 
(feedback)

K_02 Dyskusja / Praca w 
grupach w różnych 
ro lach / Praca w 
parach

Obserwacja Informacja 
zwrotna 
(feedback)

K_03 Dyskusja / Praca w 
grupach w różnych 
ro lach / Praca w 
parach

Obserwacja Informacja 
zwrotna 
(feedback)

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych 
z nauczycielem

30
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