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Studia wydziałowe na 
Wydziale Neofilologii UAM 

 
• Wydziałowe studia w zakresie 
tłumaczenia konferencyjnego (WSTK – 
pierwszy nabór: 2010/2011)  

• Wydziałowe studia magisterskie w 
zakresie tłumaczenia 
specjalistycznego i zawodowego 
(WSTSiZ – pierwszy nabór: 2011/2012)  
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Studia wydziałowe na 
Wydziale Neofilologii UAM 

 
• właściwa kierunkowi filologia 
interdyscyplinarność  

• wszechstronność  
• kształcenie zorientowane na zdobycie 
gruntownej wiedzy z zakresu tłumaczenia 
konferencyjnego i pisemnego  

• zdobycie związanych z nią kompetencji 
zawodowych 
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Studia wydziałowe na 
Wydziale Neofilologii UAM 

• Krajowe Ramy Kształcenia 
• wymogi Dyrekcji Generalnych ds. Tłumaczenia 

Konferencyjnego Komisji Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego (DGI) 

• wymogi Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń 
Pisemnych (DGT) 

• standardy wynikające z członkostwa w sieci 
EMT 
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Studia wydziałowe na 
Wydziale Neofilologii UAM 

• filologia angielska z filologią germańską 

• filologia angielska z filologią romańską 

• filologia germańska z filologią angielską 

• filologia germańska z filologią romańską 

• filologia romańska z filologią angielską  

• filologia romańska z filologią germańską 
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specjalność język A język B język C 

filologia angielska  

z filologią germańską 

język polski język angielski język niemiecki 

filologia angielska  

z filologią romańską 

język polski język angielski język francuski 

filologia germańska  

z filologią angielską 

język polski język niemiecki język angielski 

filologia germańska  

z filologią romańską 

język polski język niemiecki język francuski 

filologia romańska  

z filologią angielską 

język polski język francuski język angielski 

filologia romańska  

z filologią germańską 

język polski język francuski język niemiecki 
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Program kształcenia tłumaczy 
w ramach WSMTSiZ 

 
• 960 godzin zajęć, w tym aż 810 
godzin zajęć praktycznych z 
tłumaczenia  

• większość zajęć prowadzona jest z 
wykorzystaniem multimedialnych 
pomocy dydaktycznych  



9 

Rozwijanie kompetencji związanych z 
zastosowaniem w tłumaczeniu nowych 

technologii 

• Zasady redakcji tekstu 
• Komputerowe wspomaganie tłumaczenia 
• Terminologia specjalistyczna ABA / CA  
• Tłumaczenie multimedialne - lokalizacja 

stron internetowych 
• Zajęcia z tłumaczenia multimedialnego – 

tłumaczenie audiowizualne 
• Zajęcia utrwalające umiejętność 

wykorzystywania nowych technologii na 
potrzeby tłumaczenia   
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Zasady redakcji tekstu  

• cel: wyrobienie u studentów umiejętności 
redagowania tekstów pod kątem językowym, 
jak również ich komputerowej edycji 
zgodnie z przyjętymi zasadami 
formatowania 

• zdobyte umiejętności:  
– redagowanie tekstów różnych gatunków  
– krytyczne czytanie różnych gatunkowo tekstów 
z wykorzystaniem narzędzi językoznawczych 

– posługiwanie się szeroką paletą aplikacji 
komputerowych edytorów w celu poprawnego 
sformatowania redagowanego tekstu 

– znajomość podstawowych zasad obróbki obrazu 
przy użyciu dostępnych programów 
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Komputerowe wspomaganie tłumaczenia  

Cel: przeszkolenie uczestników w zakresie 
efektywnego wykorzystywania w pracy 
tłumacza takich narzędzi jak: 

• zaawansowane funkcje edytora MS Word, 
• technologia optycznego rozpoznawania tekstu 

(OCR),  
• narzędzia wspomagające tłumaczenie i 

zarządzanie terminologią – CAT (Wordfast, 
OmegaT, Trados Studio 2011 Professional), 

• europejskie bazy terminologiczne typu IATE, 
EUR-Lex,  

• korpusy językowe, zasoby internetowe, etc.  

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
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Komputerowe wspomaganie tłumaczenia  

Zdobyte umiejętności:  

• tworzenie i zarządzanie utworzonymi na 
potrzeby danego tłumaczenia 
terminologicznymi bazami danych 

• swobodne korzystanie z aplikacji 
poznanych programów w trakcie 
tłumaczenia tekstów z różnych dziedzin  

• umiejętne posługiwanie się dostępnymi 
zasobami internetowymi w celu 
pozyskania niezbędnych do tłumaczenia 
informacji 
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Terminologia specjalistyczna ABA/CA  
• cel: poszerzenie zasobów leksykalnych studentów z 

wybranych dziedzin specjalistycznych (np. prawo, 
administracja, medycyna, ochrona środowiska) w 
oparciu o umiejętności samodzielnego tworzenia baz 
terminologicznych (rozwijane równolegle na zajęciach 
z komputerowego wspomagania tłumaczenia CAT) 

• indywidualny projekt terminologiczny, przygotowywany 
przez tłumaczy z Departamentu Języka Polskiego w 
Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych pod 
kątem jego ewentualnego wykorzystania w praktyce 
terminologicznej, pogłębiając tym samym umiejętność 
korzystania z europejskich baz terminologicznych 
typu IATE oraz EUR-Lex  
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Terminologia specjalistyczna ABA/CA  

Zdobyte umiejętności: tworzenie i 
zarządzanie samodzielnie utworzonymi 
tematycznymi bazami terminologicznymi, 
które wykorzystywane i wzbogacane są na 
zajęciach z tłumaczenia tekstów 
specjalistycznych na II roku 
(tłumaczenie tekstów medycznych, 
naukowo-technicznych, prawniczych i 
administracyjnych)  
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Tłumaczenie multimedialne - 
lokalizacja stron internetowych  

• Cel: przeszkolenie studentów w zakresie 
lokalizacji stron internetowych zarówno pod 
kątem językowym i kulturowym, jak również 
pod kątem technicznym 

• Zdobyte umiejętności:  
– tworzenie stron internetowych 
– analizowanie wymagań obszaru kulturowego i 

niuanse językowe kraju, w którym lokalizowany 
serwis ma funkcjonować  

– adaptacja treści i – jeśli to konieczne - formy 
wybranych stron internetowych do językowej i 
kulturowej specyfiki polskiego rynku 

 



16 

Zajęcia z tłumaczenia 
multimedialnego – tłumaczenie 

audiowizualne  

Cel:  

• wyrobienie umiejętności tłumaczenia 
list dialogowych w filmach 

• wyrobienie świadomości ograniczeń 
technicznych wpływających na techniki 
tłumaczenia audiowizualnego 
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Zajęcia z tłumaczenia multimedialnego – 
tłumaczenie audiowizualne  

Zdobyte umiejętności: 

• dobieranie strategii i technik 
tłumaczenia w zależności od typu 
przekładu audiowizualnego, jego celu i 
odbiorcy 

• samodzielne zdobywanie i weryfikacja 
informacji potrzebnych do tłumaczenia 
audiowizualnego  

• tłumaczenie list dialogowych na język 
polski i ewentualnie na język B z 
wykorzystaniem narzędzi CAT 
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Zajęcia utrwalające umiejętność 
wykorzystywania nowych technologii 

na potrzeby tłumaczenia 

 
Zajęcia z praktycznego tłumaczenia tekstów 
specjalistycznych  

• z wykorzystaniem sprzętu komputerowego  

• z użyciem poznanych narzędzi 
komputerowego wspomagania tłumaczenia 

• ze szczególnym uwzględnieniem programu  
Trados Studio 2011 Professional  
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Zajęcia utrwalające umiejętność 
wykorzystywania nowych technologii 

na potrzeby tłumaczenia 

Tłumaczenie jako zawód – kancelaria 
tłumacza przysięgłego”- umiejętność 
logistycznego zarządzania tłumaczeniem 
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Zajęcia utrwalające umiejętność 
wykorzystywania nowych technologii 

na potrzeby tłumaczenia 

Praktyki zawodowe w instytucjach i 
biurach tłumaczeń 

• zdobycie konkretnej wiedzy z zakresu 
funkcjonowania polskiego rynku 
tłumaczeń 

• zdobywanie praktyki zawodowej już na 
etapie studiów 
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• Dziękuję za uwagę 
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