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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Tłumaczenie ustne w zakresie 
wybranych dziedzin komunikacji 
specjalistycznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Interpreting in selected specialized 
domains

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II (magisterskie)

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

4

konwersatorium

ćwiczenia 30 IV

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

III. 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  
Umiejętność tłumaczenia konsekutywnego 
Zaawansowane umiejętności wyszukiwania informacji  
Umiejętności niezbędne w procesie tłumaczenia pisemnego

C1 Nabycie umiejętności tłumaczenia symultanicznego

C2 Nabycie umiejętności analizy oraz streszczenia w języku ojczystym i obcym

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

C4 Wstępne przygotowanie do pracy tłumacza ustnego w zakresie wybranych dziedzin 
komunikacji specjalistycznej 

C5 Wyposażenie uczestników w narzędzia samoregulacji i dalszego samokształcenia do 
pracy tłumacza ustnego

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 odniesieniu do 
przekładu ustnego (symultanicznego) oraz na temat 
procesów poznawczych zachodzących w tym rodzaju 
tłumaczenia.

K_W05, 
K_W06

W_02 Student ma wiedzę na temat zasobów osobistych 
niezbędnych dla skutecznego funkcjonowania jako 
tłumacz ustny. Ma również świadomość kryteriów oceny 
tłumaczenia ustnego i wie, jak się do nich zastosować.  

K_W05, 
K_W06



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

W_03 Student ma wiedzę na temat procesu pozyskiwania, 
gromadzenia i wielokrotnego wykorzystywania 
informacji w procesie tłumaczenia ustnego.  

K_W05, 
K_W06

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi przygotować się merytorycznie do 
wykonania zlecenia/zadania tłumaczeniowego.

K_U19, 
K_U20, 
K_U21, 
K_U22

U_02 Student potrafi wykonać zlecenie/zadanie tłumaczenia 
ustnego w wysokim standardzie jakości. 

K_U13, 
K_U14 

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.

K_U17, 
K_U18

U_04 Student potrafi monitorować własne działania 
tłumaczeniowe i ich rezultaty oraz korzystać z 
informacji zwrotnej, a także potrafi uzasadnić i 
przedstawić zastosowane przez siebie strategie i 
techniki tłumaczeniowe. 

K_U13, 
K_U14, 
K_U15, 
K_U16

U_05 Student potrafi planować działania rozwojowe w 
zakresie warsztatu i jakości świadczonych usług 
tłumaczenia ustne (samokształcenie, info mining, 
research, przygotowanie glosariuszy itp.).

K_U19, 
K_U20, 
K_U21, 
K_U22

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student wykazuje zainteresowanie pogłębianiem 
wiedzy oraz poszerzaniem kompetencji językowych 
podczas wykonywania powierzonych zadań 
tłumaczeniowych. Jest świadomy istoty nieustannego 
samokształcenia.

K_K01, 
K_K02

K_02 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). Student wykazuje postawę gotowości 
wspomagania procesów komunikacji i interakcji 
pomiędzy osobami (zespołami) wykorzystującymi 
profesjonalne usługi tłumaczeniowe. 

K_K03, 
K_K04
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

K_03 Student wykazuje postawę odpowiedzialności za 
powodzenie projektów klienta i jego partnerów w 
podejmowanych przez siebie działaniach 
tłumaczeniowych. Wykazuje postawę szacunku dla 
fundamentalnych zasad etyki rządzących relacjami i 
kontaktami międzyludzkimi oraz w zakresie etyki pracy 
tłumacza (np. zachowanie poufności informacji, 
odmowa uczestniczenia w projektach sprzecznych z 
postawą etyczną lub światopoglądową tłumacza).

K_K02, 
K_K03, 
K_K04 

1. Proces tłumaczenia ustnego - co o nim wiemy? Czym jest tłumaczenie 
symultaniczne? Czym różni się od tłumaczenia konsekutywnego?  

2. Zasoby poznawcze angażowane w proces tłumaczenia ustnego.  

3. Wprawki - ćwiczenia wdrażające: shadowing, code-switching, cloze tasks, dual tasks 
itp.  

4. Ćwiczenia praktyczne - etap I: materiały audio, zmiany kierunku tłumaczenia, 
obserwacja procesów, auto-ewaluacja uczestników (portfolio).  

5. Ćwiczenia praktyczne - etap II: materiały AV, zmiany kierunku tłumaczenia, 
zaawansowana obserwacja procesów (nagrywanie), auto-ewaluacja i praca własna 
(nagrywanie) uczestników  

6. Ćwiczenia praktyczne - etap III: materiały AV oraz symulowane wystąpienia 
konferencyjne, praktyki obserwacyjne, praca w parach, ewaluacja grupowa  

7. Imitowanie realnej sytuacji zawodowej: przygotowanie do określonego zagadnienia 
(praca z glosariuszem), przekazywanie sobie tłumaczenia w parze  

8. Nagrywanie się i odsłuchiwanie własnych tłumaczeń - indywidualnie, w parach oraz 
przez prowadzącego plus feedback na podstawie arkusza dostarczonego przez 
prowadzącego (ze wskazówkami dalszego rozwoju umiejętności)

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Miniwykład 
wprowadzający/ 
wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień

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

Zapis w arkuszu ocen
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W_02 Dyskusja, case study, 
praca indywidualna

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

W_03 Dyskusja, case study Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Ćwiczenia praktyczne, 
case study, praca 
indywidualna

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

U_02 Case study, praca 
indywidualna, metoda 
projektowa

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

Zapis w arkuszu ocen, 
Karta oceny projektu 

U_03 Case study, dyskusja,  
Praca indywidualna, 
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 

U_04 Praca indywidualna, 
dyskusja, burza mózgów

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen

U_05 Praca indywidualna, 
dyskusja, burza mózgów  

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Student podlega ewaluacji na bieżąco. Oceniane jest przygotowywanie się do zajęć, 
aktywność, stopień zaawansowania i poprawności językowej, postęp w tłumaczeniu ustnym 
(weryfikacja na podstawie nagrania oraz sporządzenia portfolio tłumaczeniowego): 

1. Ocena semestralna na podstawie nagranych fragmentów tłumaczenia oraz własnego 
tłumaczenia nagranego przez studentów w laboratorium na zajęciach (40%). 

2. Samodzielne sporządzenie portfolio tłumaczeniowego (mającego na celu auto-ewaluację 
postępów) na podstawie materiałów dostarczonych przez prowadzącego (40%). 

3. Udział w mini-projekcie tłumaczeniowym we współpracy z prowadzącym zajęcia (20%). 

VII.Obciążenie pracą studenta 

VIII.Literatura 

K_01 Praca indywidualna, 
dyskusja, burza mózgów

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

K_02 Praca w parach, w 
grupach w różnych 
rolach, odgrywanie ról, 
metoda projektowa 

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

K_03 Praca indywidualna, 
Praca w grupach, 
dyskusja, case study

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30 godzin

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

90 godzin

Literatura podstawowa

Giles, D. 2009. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. 
Gilles, Andrew. 2001. Conference Interpreting: A Student's Companion. Tertium: 
Kraków.  
Jones, Roderick. 2002. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome. 
Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 
PWN.
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Literatura uzupełniająca

Gambier, Yves, Gile, Daniel i Christopher Tylor. 1997. Conference Interpreting. 
Amsterdam: John Benjamins  
Jones, Roderick. 2002. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome.  
Korzeniowska, A. 2005. Successful Polish-English translation. Warszawa: Wydaw. 
Naukowe PWN.  
Seleskovitch, Danica. 1989. Teaching Conference Interpreting. w: Krawutschke, Peter 
W. (red.) Translator and Intepreter Training and Foreign Language Pedagogy. 
Amsterdam / Binghamton: John Benjamins / ATA.  
Setton, Robin i Adrew Dawrant. 2016. Conference Interpreting: A Complete Course. 
Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. 
Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.


