
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Tłumaczenie symultaniczne 
Specjalizacja Tłumaczeniowa

Filologia Angielska II rok II stopnia
semestr III

I. KARTA PRZEDMIOTU:

CEL PRZEDMIOTU

C1 zapoznanie z zaawansowaną metodologią tłumaczeń ustnych symultanicznych związanych 
z zagadnieniami biznesowymi
C2 zapoznanie z zaawansowanym warsztatem tłumacza w oparciu o teorie tłumaczeń poparte 
ćwiczeniami praktycznymi nad przekładem ustnym symultanicznym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, 
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. znajomość gramatyki i leksyki języka angielskiego i polskiego w tekstach 
ogólnoużytkowych, formalnych i specjalistycznych – biznes oraz uczestnictwo w zajęciach ze 
specjalizacji tłumaczeniowej w semestrze I i II SUM 
2. umiejętność interpretacji tekstów pisanych i mówionych, z naciskiem na mówione i 
materiały audiowizualne (wielokanałowość)
3. umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy 
naukowej i doświadczenia 
4. umiejętność argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych 
autorów
5. samodzielność w wykonywaniu działań oraz w integrowaniu i zastosowaniu wiedzy z 
różnych dyscyplin

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EKW1: zna metody tłumaczeń: pisemne, ustne, audiowizualne związane z obszarem biznesu
EKW2: rozpoznaje typologię tekstów,  klasyfikuje teksty w zależności od dominanty
EKW3: definiuje słownictwo ogólne i specyficzne dla konkretnych dziedzin
EKW4: umie objaśnić znaczenia kontekstowe w tym wyrażeń idiomatycznych
EKW5: dostrzega znaczenie ukryte, wyrażane pośrednio
EKU1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z 
różnych źródeł
EKU2: posiada umiejętności badawcze obejmujące analizę tekstów wyjściowych, dobór 
metod i narzędzi tłumaczeniowych
EKU3: potrafi interpretować tematykę artykułów specjalistycznych
EKU4: ma umiejętność argumentacji skomplikowanych zagadnień
EKU5: potrafi rozpoznać i zdefiniować wybrane konteksty dysonansowe
EKK1: samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza swoje umiejętności badawcze   
EKK2: podejmuje autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności
EKK3: ma świadomość kierowania własną karierą zawodową tłumacza w oparciu o zdobytą 
wiedzę i umiejętności
EKK4: potrafi samodzielnie realizować wyznaczone zadania dotyczące przekładu 
komunikatów ogólnych i dotyczących znanych dziedzin specjalistycznych
EKK5: potrafi współpracować w zespole odgrywając w nim role inicjatorskie

http://e.kul.lublin.pl/qlsale.html?op=10&zid=324511


TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – ĆWICZENIA (ĆW) Liczba 
godzin

ĆW1 Zaawansowane wprowadzenie do tłumaczeń ustnych – a vista i 
konsekutywnych. 2

ĆW2 Klasyfikacja ogólna tekstów, w tym tekstów ustnych 2
ĆW3 Proces tłumaczenia symultanicznego: przegląd podstawowych zagadnień 2
ĆW4 Przedstawienie technik tłumaczenia symultanicznego 2
ĆW5 Techniki wspomagające działania autoedukacyjne w odniesieniu do 
tłumaczenia symultanicznego (praca ze słuchowiskiem na temat stalkingu) 2

ĆW6 Podstawowe parametry oceny i samooceny (praca z audycją na temat 
negocjacji w biznesie i ich uwarunkowań interkulturowych 2

ĆW7  Parametr EVS (Ear-Voice Span) jako parametr strategiczny (praca z 
wykładem Mohammeda Yunusa na temat Grameen Bank) 2

ĆW8 Symulacja konferencji z tłumaczeniem symultanicznym; wykorzystanie 
materiałów z rzeczywistej konferencji, spotkania, wywiady etc. Omówienie 
najlepszych praktyk oraz praktyczne tłumaczenie studentów. Komentarz. 
Informacja zwrotna, ocena prowadzącego oraz grupy.

2

ĆW9 Problem rozdzielania słuchania i mówienia w tłumaczeniu 
symultanicznym. (praca z materiałem z kongresu w Tianjin 2010 2

ĆW10 Symulacja konferencji z tłumaczeniem symultanicznym; wykorzystanie 
materiałów z rzeczywistej konferencji, spotkania, wywiady etc. Omówienie 
najlepszych praktyk oraz praktyczne tłumaczenie studentów. Komentarz. 
Informacja zwrotna, ocena prowadzącego oraz grupy.

2

ĆW11 Symulacja konferencji z tłumaczeniem symultaniczynym; wykorzystanie 
materiałów z rzeczywistej konferencji, spotkania, wywiady etc. Omówienie 
najlepszych praktyk oraz praktyczne tłumaczenie studentów. Komentarz. 
Informacja zwrotna, ocena prowadzącego oraz grupy.

2

ĆW12 Komentarz dotyczący najczęściej popełnianych błędów strategicznych, 
związanych z przygotowaniem merytorycznym, w tym terminologicznych. 2

ĆW13 Klasyfikacja błędów interferencyjnych. 2
CW14 Symulacja konferencji z tłumaczeniem konsekutywnym i 
symultanicznym; wykorzystanie materiałów z rzeczywistej konferencji, 
spotkania, wywiady etc. Omówienie najlepszych praktyk oraz praktyczne 
tłumaczenie studentów. Komentarz. Informacja zwrotna, ocena prowadzącego 
oraz grupy.

2

ĆW15 Ćwiczenia nad „bazą wiedzy” (docieranie do źródeł wiedzy, weryfikacja, 
gromadzenie, szybki dostęp) 2

Suma godzin 30

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Metoda bezpośrednia, eksplikatywna, oparta na analizie aktu komunikacji, sytuowania 
komunikacyjnego i translacyjnego tekstu; opracowanie metod pracy własnej studentów nad 
strategiami tłumaczenia ustnego symultanicznego

SPOSOBY OCENY 

F1 Trzy teksty (konferencje z różnorodną tematyką) do samodzielnego opracowania i 
przekładu
F2 Teksty do przekładu w parach w ramach zajęć



P1 Ocena na koniec semestru wystawiana jest na podstawie obecności i aktywności oraz 
osiągnięć studenta na podstawie prac wykonanych na zajęciach i prac zadanych

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie się do zajęć 30
SUMA 60
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 2
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

EKW Nie uczestniczy 
w zajęciach

Posiada wiedzę 
przedmiotową i
metodologiczą 

Posiada wiedzę 
przedmiotową i 
metodologiczą

Posiada wiedzę 
przedmiotową i 
metodologiczą

EKU

Nie oddaje prac 
pisemnych 
zadanych do 
samodzielnego 
przygotowania

Nie potrafi 
zastosować 
wiedzy w 
praktyce, połnia 
błędy 
słownikowe i 
interpretacyjne

Potrafi 
wyszukiwać, 
analizować, 
oceniać, 
selekcjonować i 
integrować 
informacje z 
różnych źródeł, 
posiada 
umiejętności 
badawcze 
obejmujące 
analizę tekstów 
wyjściowych, 
dobór metod i 
narzędzi 
tłumaczeniowych

Potrafi 
wyszukiwać, 
analizować, 
oceniać, 
selekcjonować i 
integrować 
informacje z 
różnych źródeł, 
posiada 
umiejętności 
badawcze 
obejmujące analizę 
tekstów 
wyjściowych, 
dobór metod i 
narzędzi 
tłumaczeniowych

EKK
Nie przejawia 
aktywności w 

realizacji zadań 

Realizuje zadania 
zespołowe, 

samodzielnie 
interpretuje mniej 
skomplikowane 

teksty 
specjalistyczne

Potrafi 
samodzielnie 
realizować 
wyznaczone 
zadania dotyczące 
przekładu 
komunikatów 
ogólnych i 
dotyczących 
znanych dziedzin 
specjalistycznych

Samodzielnie 
zdobywa wiedzę i 
poszerza swoje 
umiejętności 
badawcze oraz 
podejmuje 
autonomiczne 
działania 
zmierzające do 
rozwijania 
zdolności i 
kierowania własną 
karierą zawodową 
tłumacza w oparciu 
o zdobytą wiedzę i 
umiejętności

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie
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