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• Motto: Pozytywy wynikające ze znajomości języków obcych 

są powszechnie znane: wzrost atrakcyjności na rynku pracy, 
komfort w trakcie zagranicznych podróży, samorealizacja, 
Okazuje się jednak, ze *...+ porozumiewanie się przynajmniej 
jednym językiem obcym ma bardzo korzystny wpływ na 
zdrowie człowieka. *...+ Języki obce podnoszą sprawnośd 
umysłu i oddalają widmo wielu schorzeo. *...+ Znajomośd co 
najmniej czterech języków aż pięciokrotnie zmniejsza ryzyko 
pojawienia się problemów z pamięcią.  

  (Aneta Zadroga, Kraków- Gazeta Językowa (Gazeta Wyborcza), 14. VI. 2011).  

 



 

• Kwiecień  2007 roku:  Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń 
Pisemnych (DGT) przy Komisji Europejskiej powołuje 
międzynarodową grupę ekspertów 

• Zadania grupy: ustalić ramy odniesienia i kryteria dla 
programów szkolenia tłumaczy na poziomie uniwersyteckim, 
w celu utworzenia europejskiej sieci European Master’s in 
Translation (EMT) 

• Praca zespołu: wymiana doświadczeń i informacji  

• Cel: opracowanie zestawu kompetencji, które powinien 
posiadać tłumacz podejmujący pracę w agendach unijnych i w 
instytucjach krajów członkowskich  



 

• Mieszkaniec Europy               europejski tłumacz  
– znajomośd języków       +             kompetencje zawodowe 

– wszyscy    niektórzy  

• Kompetencje tłumacza: 
– świadczenie usług tłumaczeniowych 

– umiejętności językowe  

– umiejętności międzykulturowe 

– umiejętność zdobywania informacji 

– umiejętności techniczne  

– umiejętności tematyczne  

• Kryteria selekcji programów ubiegających się o status członków sieci EMT 
• Pierwszy nabór: 2008 (34/96) 

• Drugi nabór: 2010 (20/64 *2 spoza UE+) 

• Trzeci nabór: 2014 ?? 



 

• Kim są tłumacze? (Parlament Europejski, maj 
2011) 

• Co mówią tłumacze? 

– gwarancja sukcesu = znajomośd KILKU jezyków + 
znajomośd warunków pracy 

– brak: 

• systematycznej nauki L1 

• praktyki 

• nauki technologii i sposobów zdobywania informacji 



 

– Nauka tłumaczenia: teoria i praktyka 

– EMT vs. neofilologia: Polska i kraje UE 

– Tradycja i nowoczesnośd: nowe zadania tłumacza 
• lokalizacja 

• edycja (Technical Writing) 

• A-V  

• zarządzanie projektem 

• etc. 

– Katedra UNESCO do Badao nad Przekładem i Komunikacją 
Międzykulturową (Wydział Filologiczny, Uniwersytet 
Jagiellooski w Krakowie) 

 
 

 

 



 

• Formalny status programu: 

– studia II stopnia  

– kierunek: kulturoznawstwo 

– specjalnośd: językoznawstwo 

– specjalizacja: przekład i komunikacja międzykulturowa 

 

• Kryteria przyjęcia: 

– poświadczona znajomośd dwóch języków obcych (w tym  języka 
angielskiego na poziomie zaawansowanym lub 
średniozaawansowanym)  

– test wiedzy ogólnej i przydatności do wykonywania zawodu tłumacza 

– podstawowa umiejętnośd obsługi komputera 

   

 



 

• Program: 
Rok I (60 ECTS) 

1. Seminarium magisterskie                          

2.  Zajęcia specjalizacyjne       

3. Wstęp do teorii i pragmatyki przekładu (wykład) 

4. Praca z komputerem (bazy danych, glosariusze, lokalizacja) 

5. Tłumaczenie pisemne (jęz. polski: 1.język obcy: teksty informacyjne i naukowe) 

6. Tłumaczenie pisemne (jęz. polski: 2. jęz. obcy: teksty informacyjne i naukowe) 

7. Technical writing       

8. Gramatyka i stylistyka polska                                 

9. Wykład monograficzny (prowadzony w Katedrze lub w dowolnej jednostce 
Wydziału) 

10. Praktyka   2 tygodnie             

W sumie  405 godzin =  45 ECTS (+ 15 ECTS: kursy opcyjne do wyboru przez studenta) 

 



 

• Rok II (60 ECTS) 
1. Seminarium magisterskie  

2. Zajęcia specjalizacyjne   

3. Praca z komputerem: CAT     

4. Tłumaczenie pisemne (jęz. pol.: 1. jęz. obcy; teksty prawnicze, ekonomiczne, 
turystyczne, unijne, finanse i bankowośd) 

5. Tłumaczenie pisemne (jęz. pol.: 2. jęz. obcy; teksty prawnicze, ekonomiczne, 
turystyczne, unijne, finanse i bankowośd)  

6. Wykład monograficzny (metodologia badao  kulturo- i przekładoznawczych) 

7. Tłumaczenie konferencyjne (1.jęz. obcy)  

8. Praca magisterska         

W sumie : = 345 godzin = 55 ECTS +  4 ECTS = kursy opcyjne do wyboru przez studenta 

 



 

• Praca magisterska może mied następujące formy: 

1. własny przekład z obszernym komentarzem zawierającym elementy teorii 
(przekład i kulturoznawstwo) 

2. glosariusz tematyczny z obszernym komentarzem zawierającym elementy 
teorii (przekład i kulturoznawstwo) 

3. porównanie przekładu z oryginałem (obszerny tekst  użytkowy lub 
literacki) 

 

•  Egzamin dyplomowy musi obejmowad następujące elementy: 

1. obrona pracy 

2. zadanie z zakresu tłumaczenia pisemnego 

3. zagadnienia teoretyczne z zakresu przekładoznawstwa i kulturoznawstwa 

 



 

• Kursy opcyjne (2010/11):  
– Przekład audiowizualny 

– Translation and Cross-Cultural Research 

– Edycja tekstu 

– Przekład artystyczny 

– Pozyskiwanie informacji dla celów przekładu 

– Lokalizacja gier komputerowych 

– Tłumaczenie przysięgłe język polski-hiszpaoski  

– Przekład chrześcijaoskiego dyskursu religijnego 

– Między Joyce’m a Harlequinem, czyli jak tłumaczyd, żeby nas czytali 

– Savoir-vivre profesjonalnego tłumacza 

– Zarządzanie projektem tłumaczeniowym 

– Instytucje UE i organizacje pozarządowe  

– Media, przekład, dyskurs polityczny 

– Przekład filmów bollywoodzkich 

– Język grypsery rosyjskiej w pracy przekładowej 



 

• Prace magisterskie (wybrane tytuły): 

– Translating Audiovisual Humour-a Comparative Analysis of "Fawlty Towers" 
and Its Polish Voice-over Translation 

– Różnice kulturowe i polityczna poprawnośd w przekładzie tekstu naukowego. 
"Ginące zaścianki"-przekład i jego analiza. 

– A relevance-theoretic approach to translation of  register-based humour in Bill 
Bryson's essays "Notes from a Big Country". 

– Analiza bohaterów w skrypcie audiodeskrypcji tworzonej i tłumaczonej do 
filmu "Harry Potter i więzieo Azkabanu" a strategie tworzenia audiodeskrypcji 
do filmów dubbingowanych. 

– Terminologia z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego w UE-
opracowanie Polskiej wersji językowej rozszerzonego wydania glosariusza 
publikowanego przez Cedefop. 

– Tłumaczenie slangu i socjolektu hip-hopowego na przykładzie własnego 
tłumaczenia wybranych rozdziałów książki "Yes yes y'all: The Experience Music 
Project oral history of hip-hop's first decade. 



 

• Dane wpływające na bieżącą aktualizację programu: 
– Specyfika rynku usług tłumaczeniowych 

• rynek krajowy – Malopolska – turystyka, ekonomia, medycyna 

• śledzenie losów absolwentów (employability) 

• feedback od klientów 

• ankiety dla studentów i czynnych tłumaczy  

• Kadra: 
– wymogi i przygotowanie 

• Dydaktyka przekładu: 
– nauka języka nie jest tym samym, co nauka tłumaczenia 

– studia dają: świadomośd i narzędzie; reszta; własna praca 

– kształcenie ustawiczne 



 

• Elżbieta Tabakowska:  

 elzbieta.muskat-tabakowska@uj.edu.pl 

• http://ec.europa.eu/dgs/translation/progra
mmes/emt/network/documents/emt_factsh
eet_pl.pdf 

• www.unesco.uj.edu.pl 
 

      Dziękuję Państwu za uwagę 
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