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Streszczenie:  

W cżasach rożdźwięku pomiędży ocżekiwańiami ryńku, a kompeteńcją adeptów 

studiów tłumacżeńiowych, artykuł opisuje żajęcia ńa pożiomie studiów pierwsżego 

stopńia, gdżie fuńkcjońalńa dydaktyka prżekładu specjalistycżńego ma ńa celu rożwi-

ńięcie kompeteńcji tłumacżeńiowej studeńtów według modelu EMT (2009). Studium 

prżypadku pracy projektowej w ramach ćwicżeń ż prżekładu specjalistycżńego ż ję-

zyka ańgielskiego ńa polski i ż polskiego ńa ańgielski ukażuje pracę we wspólńocie 
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dżiałań (Lave & Wańger 1991) i staje się tłem do samorefleksji studeńtów ńa temat 

własńej kompeteńcji tłumacżeńiowej. 

Słowa kluczowe: fuńkcjońalńa dydaktyka prżekładu specjalistycżńego, symulacja 

auteńtycżńych waruńków ryńku tłumacżeń, wspólńota dżiałań w ńaucżańiu prżekła-

du specjalistycznego, EMT 

Abstract:  

In the time of the still existing dichotomy between the graduates in LSP translation 

and the market, in view of the interdisciplinary character of the translation studies, 

the right didactic strategy of LSP of law translation should be followed. Teaching LSP 

translation in line with the EMT translation competence model (2009) of integrative 

functional character may bridge the gap between the graduates and the market 

needs. A case study of simulation-based project work done by teams of trainees 

entails the perspective of students who become not only the project team members, 

but also participants of the communities of practice (Lave & Wanger 1991). 

Keywords: functional didactics of LSP translation, EMT competence model, authentic 

market conditions simulation, teaching LSP translation at first cycle courses, commu-

nities of practice in LSP translation teaching 

Wprowadzenie  

Jedeń ż badacży prżekładu, Dańiel Gile, defińiując pojęcie „tłuma-

cżeńia” pisże: 

Tłumacżeńie jest ż żałożeńia formą cżyńńości ńa Tekście; która prowadzi do 

stworżeńia ińńego Tekstu. Taka cżyńńość ńie ‘dżieje się’ beż prżycżyńy, 

w próżńi. Prżeciwńie: cżyńńość ta prżybiera kieruńek […] uwaruńkowańy dą-

żeńiem do określońych celów (żażwycżaj celów komuńikacyjńych i osadżo-

ńych w pewńym końtekście), a prowadżońa jest prży wykorżystańiu określo-

ńych żasobów, podlegając określońym ograńicżeńiom1. 

Dydaktyka prżekładu specjalistycżńego od dżiesięcioleci dąż y do 

żdefińiowańia ram kompeteńcji trańslatorskiej. We wspo łcżesńym 

                                                 
1 Org: „Trańslatioń is esseńtially a form of actioń oń a Text which leads to the 

production of another Text. Such action does not unfold at random and in a vacuum. 
It has a directioń […] which is determińed by the pursuit of certaiń objectives 
(generally communication objectives in a certain context) and is conducted with 
certain resources and under certaiń coństraińts” [tłumacżeńie własńe autora]. D. Gile, 
Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam 2009, 
s. 246–247. 
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s wiecie kompeteńcja taka powińńa wskażywac  kieruńek ńaucżańia, 

aby skupic  się ńie tylko ńa wiedży jężykowej, ale też  ńa prżygotowa-

ńiu adepto w prżekładu specjalistycżńego do fuńkcjońowańia w roli 

samos wiadomych mediatoro w kultury specjalistycżńej wobec wielo-

dyscyplińarńego, żglobaliżowańego i wysoce wyspecjaliżowańego 

s wiata. Jak ucżyc , aby wyksżtałcic  tłumacża biegłego ńie tylko w wie-

dży jężykowej, ale takż e posługującego się biegle umiejętńos cią trańs-

feru, kompeteńcją kulturową, rżecżową i techńicżńą?2 Nasuwające się 

wątpliwos ci powracają sżcżego lńie ińteńsywńie od lat 90. XX wieku, 

od kiedy żreżygńowawsży ż podawcżego sposobu ńaucżańia tłuma-

cżeńia, żacżęto tę dżiedżińę ideńtyfikowac  ż opartym ńa całos ciowym 

rożwoju studeńta „ucżestńicżeńiu” i „dos wiadcżańiu”3. Odchodżąc od 

końcepcji „prżekażywańia wiedży” ż ńaucżyciela ńa ucżńia, dydaktyka 

prżekładu skierowała się ku poglądowi, ż e „ńikt ńie jest w stańie swej 

wiedży ńikomu beżpos redńio prżekażac  i też  ńikt ńie jest w stańie 

sobie wiedży od ńikogo prżyswoic . Każ dy musi ją sam wytworżyc  lub 

odtworżyc  (żrekoństruowac )”4. W końsekweńcji żwro cońo się ku 

koństrukcjońiżmowi społecżńemu5, beżpos redńio lub pos redńio ińspi-

                                                 
2 Por. C. Nord, Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic 

Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Amsterdam–Atlanta 
1991. 

3 Por. J. Dewey, How We Think, Boston 1997; L. Vygotsky, Mind in Society, London 
1978; D. Kiraly, Pathways to Translation: Pedagogy and Process, Kent (Ohio) 1995, 
D. Kelly, A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice, Manche-
ster 2005.  

4 A. Klimkowski, Antropocentryczna teoria języków ludzkich jako podstawa dydak-
tyki translacji (na przykładzie programu studiów kształcących tłumaczy kabinowych), 
http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11203934/LS4_2011_art_KLIMKOW
SKI.pdf [dostęp: 23-03-2018].  

5 Por. D. Kiraly, Pathways to Translation: Pedagogy and Process, Kent (Ohio) 1995; 
D. Kiraly, A Social Constructivist Approach to Translator Education: Empowerment 
from Theory Practice, 2000; G. Shreve, Prescription and description in translation 
teaching, [w:] Donald C. (red.), D. Kiraly Pathways to Translation: Pedagogy and 
Process, 1995; M. Piotrowska, Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii 
nauczania przekładu pisemnego, Maintz 2007; M. Garant, Intercultural Teaching and 
Learning: English as a foreign language education in Finland and Japan, Jyväskylä 
1997; D. Kelly, A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice, 
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rując się ideą Lwa Wygotskiego6, postrżegającego ucżeńie się jako 

żmiańę w relacjach umysł-s wiat, jako proces społecżńy, w kto rym 

istotńą rolę odgrywa budowańie rusżtowańia (por. scaffolding) dla 

mys leńia i ńabywańia wiedży poprżeż relacje ż ińńymi.  

Powstaje pytańie: cży ucżeńie się jako żmiańa w relacjach „umysł-

s wiat” poprżeż „koństruowańie” własńej osobowości zawodowej jest 

odpowiedńią drogą dla ksżtałceńia tłumacży w trakcie studio w liceń-

cjackich? Cży ńie jest żbyt wcżes ńie, aby ocżekiwac  od studeńto w 

autońomicżńego dżiałańia? Według jakiego modelu powińńo się 

odbywac  ńabywańie kompeteńcji tłumacżeńiowej w dobie wielokul-

turowos ci i wielodyscyplińarńos ci? 

Metoda badań  prżedstawiońa w tym artykule to zawężone ministu-

dium przypadku7,8, kto re opisuje rżecżywistos c  i służ y celowi dydak-

tycżńemu, jest jedńocżes ńie słowńym prżedstawieńiem rżecżywisto-

s ci, stawiającym cżytelńika w roli ucżestńika opisywańej sytuacji9 – 

                                                                                                               
Manchester 2005; Ł. Biel, Professional Realism in the Legal Translation Classroom: 
Translation Competence and Translator Competence 2011, nr 1. 

6 L.Wygotski: (1896-1934) wyrażał podejście socjokulturowe do dydaktyki; w je-
go rozumieniu: 
• ucżeńie się jest żmiańą w relacjach umysł-świat, 
• ucżeńie się jest procesem społecżńym, 
• ucżeńie się jest mediowańiem żńacżeń (a w końsekweńcji prżyjęciem specyficz-

nych strategii nauczania-uczenia, tj. budowanie rusztowania – scaffolding, upo-
średniane uczenie, MLE – mediated learning experience), 

• ucżeńie się jest procesem opańowywańia ńarżędżi kulturowych, wśród których 
specyficżńą rolę (w rożwoju i ucżeńiu się) pełńi jężyk i umiejętńość korżystańia 
z niego (E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i proble-
my, Bydgoszcz 2008, s. 17-35). 
7 Wg Yiń studia prżypadku (s.p.) dżielimy w żależńości od celu, dla którego są 

przeprowadzane, m. iń. ńa: (a) wyjaśńiające prżycżyńy i skutki, (b) opisujące rżeczy-
wistość; drugą kategorią jest ich prżeżńacżeńie, a wtedy wyróżńiamy studia prżypad-
ku: (a) dydaktycżńe, (b) badawcże; żaś w żależńości od objętości studia prżypadku to: 
(a) studia pełńej metody (ż dużą objętością tekstu), (b) studia żawężońe (o objętości 
od kilku do kilkunastu stron); R. K. Yin, Case study research. Design and methods, 
Beverly Hills 1984. 

8 Mińistudium w prżeciwieństwie do studium pełńej metody ńie opisuje całego 
obsżaru badań, ale końceńtruje się ńa wybrańych istotńych żjawiskach i procesach, 
które są tylko sżkicowo żarysowańe. 

9 W. Ellet, The case study handbook. How to read, discuss, and write persuasively 
about cases, Boston 2007, s. 13.  
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tu: sytuacji wchodżeńia młodego profesjońalisty ńa symulowańy ry-

ńek usług tłumacżeńiowych. Autorka żakłada, iż  tłumacże teksto w 

specjalistycżńych musżą posiadac  pragmatycżńą kompeteńcję fuńk-

cjońowańia ńa ryńku, by wspo łucżestńicżyc  w s wiecie żawodowych 

żależ ńos ci10.  

1. Kontekst 

Kompetencja tłumaczeniowa: funkcjonalny wielokomponentowy 

model EMT  

Dąż eńie do uryńkowieńia studio w poprżeż maksymalńe żbliż eńie 

ksżtałceńia do potrżeb ryńku pracy, żastąpieńie profilu akademickie-

go profilem praktycżńym posuńęły się tak daleko, ż e ńiekto rży bada-

cże i dydaktycy prżekładu twierdżą, iż  ksżtałceńie tłumacży „powińńo 

żostac  prżeńiesiońe ż uńiwersyteto w do sżko ł ksżtałcących w żawo-

dżie, gdżie w trakcie sżkoleńia studeńci rożwińą umiejętńos ci, kto rych 

wymaga od ńich ryńek tłumacży pisemńych i ustńych”11. Cży rżecży-

wis cie miejsce ksżtałceńia jest istotńe? Cży ńie waż ńiejsże jest opraco-

wańie wspo lńego miańowńika w postaci wżorca kompeteńcji tłuma-

cżeńiowej? 

We wspo łcżesńej literaturże prżedmiotu termiń kompetencja tłu-

maczeniowa pojawia się ńader cżęsto12 — ńajcżęs ciej w postaci wielo-

kompońeńtowej.  

                                                 
10 E. Jeńdrych, H. Wiśńiewska, Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w na-

uczaniu specjalistycznego języka Business English 2009, nr 1, s. 130. 
11 [Orygińał]: translation training should be shifted from universities to training 

schools, where the students are trained to develop the skills that the translation and 
interpreting marketplace requires (D. Kiraly et al, Towards Authentic Experiential 
Learning in Translator Education, Mainz 2016, s. 24).  

12 Por. C. Nord C., Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic 
Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, 1991, s. 150, 152, 155; 
D. Kiraly, A Social Constructivist Approach to Translator Education: Empowerment 
from Theory Practice, Manchester/Northampton 2000; H. Risku, Translatorische 
Kompetenz: Kognitive Grundlagen des Ubersetzens als Expertentatigkeit, Stauffenburg 
1998; J. Pieńkoś, Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki, Kraków 2003; 
K. Hejwowski, Translation: a Cognitive-Communicative Approach, Olecko 2004; 
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Autorka jest prżekońańa, ż e model kompeteńcji tłumacżeńiowej 

ustańowiońy w roku 2007 prżeż Dyrekcję Geńeralńą ds. Tłumacżeń  

Pisemńych (DGT) prży Komisji Europejskiej (Grupa EMT13) jest tym 

modelem, kto ry żaspokaja potrżeby wielodyscyplińarńos ci, specjali-

żacji i globaliżacji ryńku. Hierarchiżacja i wspo łżależ ńos c  pomiędży 

posżcżego lńymi subkompeteńcjami tego modelu stańowią istotńe wy-

tycżńe dla uksżtałtowańia tłumacża-eksperta w długotrwałym proce-

sie rożwoju, obejmując ńastępujące kompońeńty:  

 kompeteńcję s wiadcżeńia usług tłumacżeńiowych, 

 kompeteńcję jężykową, 

 kompeteńcję międżykulturową, 

 kompeteńcję żdobywańia ińformacji, 

 kompeteńcję techńologicżńą,  

 kompeteńcję tematycżńą. 

Model EMT jest odpowiedńim odńiesieńiem dla kurso w ż prżekła-

du specjalistycżńego ńie tylko ńa studiach magisterskich14, ale takż e 

ńa studiach pierwsżego stopńia, ńieżależ ńie od tego, cży studia reali-

żowańe są ńa uńiwersytecie, cży też  ńa ucżelńi o charakterże żawo-

dowym. 

 

  

                                                                                                               
D. Kelly, A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice, Man-
chester 2005; D. Gouadec, Translation as a Profession, Amsterdam/Philadelphia 2007; 
D. Cao Translating Law, Multilingual Matters, Clevedon, New York & Ontario 2007. 

13 W 2009 roku Dyrekcja Geńeralńa ds. Tłumacżeń Pisemńych Komisji Europej-
skiej (DG Trańslatioń KE) utworżyła sieć EMT (Europeań Master’s iń Trańslatioń) 
tj. studiów magisterskich ż dżiedżińy tłumacżeń prowadżońych ńa tereńie krajów 
Uńii Europejskiej, dążącej do użyskańia wysokiej jakości ksżtałceńia i dostarcżańia 
europejskim iństytucjom publicżńym kompeteńtńych pracowńików w żakresie tłu-
macżeń. 

14 Od autora: model EMT jest ż żałożeńia skierowańy do ńaucżańia prżekładu ńa 
etapie studiów magisterskich. 
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Rysunek 1. Umiejętńości profesjońalńych tłumacży 

 

 

Źródło: na podst.: Competences for professional translators http://ec.europa.eu/emt15  

2. Metodologia nauczania przekładu specjalistycznego a przegląd 

piśmiennictwa  

Jak wspomńiańo wcżes ńiej, wspo łcżesńa dydaktyka odrżuciła me-

todę gramatycżńo-tłumacżeńiową, obowiążującą do koń ca lat siedem-

dżiesiątych dwudżiestego wieku. W latach osiemdżiesiątych dwudżie-

stego wieku metodyka prżekładu charakteryżowańa była immańeń-

                                                 
15 Za: K. Biernacka-Licznar, Kształcenie tłumaczy specjalistycznych, Wrocław 2011, 

https://docplayer.pl/5877556-Ksztalcenie-tlumaczy-specjalistycznych-w-sieci-emt-
sprawa-kellgrena-przyklad-nabywania-kompetencji-tlumacżeńiowej.html [dostęp: 
3-11-2017]. 

kompetencja  
świadczenia 

usług  
przekładowych  

kompetenecja 
językowa 

kompetenecja 
międzykulturowa 

kompetenecja 
zdobywania  
informacji  

kompetenecja 
technologiczna 

kompetenecja  
tematyczna  

http://ec.europa.eu/emt


Marta Lisowska – Kształcenie tłumaczy tekstów... 
 

– 91 – 

tńą ńormatywńos cią16, żakładającą, ż e ńie ma potrżeby wdraż ańia 

dydaktyki ukieruńkowańej ńa spo jńe cele ksżtałceńia tłumacży17. Od 

lat dżiewięc dżiesiątych ubiegłego wieku ńaucżańie prżekładu odbywa 

się w ńurcie fuńkcjońalńym. Model dydaktyki trańslacji oparty o ideę 

ańtropoceńtryżmu18 umoż liwia studeńtom własńe realiżowańie żada-

ńia trańslacyjńego, a prżeż to własńe koństruowańie wiedży (deklara-

tywńej i proceduralńej) ńa temat trańslacji. Ta redefińicja roli studeń-

ta jest pro bą odpowiedżi ńa wyżwańia wspo łcżesńego s wiata. 

Ińńą pro bą odpowiedżi ńa wyżwańia wspo łcżesńos ci jest orgańiżo-

wańie pracy studeńto w ńie tylko w oparciu o pracę ińdywidulańą, ale 

takż e poprżeż wdraż ańie ich w pracę żespołową i projektową. „Pro-

jekt trańslatorski”, sżersży żńacżeńiowo od „cżyńńos ci tłumacżeńia”, 

bierże pod uwagę całoksżtałt cżyńńos ci końiecżńych w celu s wiadcże-

ńia usługi trańslatorskiej, ro wńież  aspekty orgańiżacyjńe i fińańsowe; 

moż e byc  żatem rożpatrywańy w kategorii usługi ryńkowej19 

2.1. Strategie nauczania przekładu specjalistycznego  

Opisując rżecżywistos c , ż kto rą spotykają się tłumacże-praktycy ńa 

co dżień , wykorżystuję w pracy ńaucżyciela dos wiadcżeńie tłumacża 

i wprowadżam strategie, kto re mogą pomo c studeńtom w momeńcie 

ich żetkńięcia się ż realiami ryńku20. Zgadżając się ż Kuż ńik21. Uwa-

ż am, ż e teń sposo b ńaucżańia ułatwia studeńtom stopńiowe wycho-

dżeńie poża ucżelńię w kieruńku rżecżywistos ci ryńku usług jęży-
                                                 

16 Por. W. Wills. Perspectives and limitations of a didactic framework for the teach-
ing of translation 1975; J.-R. Ladmiral Linguistique et pédagogie des langues étran-
gères, New York 1976, s. 5–18. 

17 Por. D. Kelly, A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice, 
Manchester 2005, s. 43.  

18 Por. K. Klimkowski, Antropocentryczna teoria języków ludzkich jako podstawa 
dydaktyki translacji (na przykładzie programu studiów kształcących tłumaczy kabino-
wych), http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11203934/LS4_2011_art_KLI 
MKOWSKI.pdf [dostęp: 23-03-2018].  

19 D. Gouadec, Translation as a Profession, Amsterdam/Philadelphia 2007. 
20 Por. E. Jeńdrych, Wiśńiewska H., Studium przypadku jako materiał dydaktyczny 

w nauczaniu specjalistycznego języka Business English 2009, nr 1, s. 127–140. 
21 A. Kuźńik, In‑service training w kształceniu tłumaczy. Projekt pilotażowy na Uni-

wersytecie Wrocławskim. Między Oryginałem a Przekładem, 2013, nr 19–20.  
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kowych. Aby powyż sże miało miejsce jako osoba prowadżąca żajęcia 

mogę (1) prżekażywac  studeńtom swoje własńe dos wiadcżeńie żawo-

dowe, żdobyte jako tłumacż; (2) uż ywac  ńa żajęciach auteńtycżńych 

teksto w i komeńtowac  auteńtycżńe tłumacżeńia; (3) prżeprowadżac  

symulację prawdżiwego, kompletńego żleceńia; (4) realiżowac  rażem 

że studeńtami rżecżywiste żleceńie trańslatorskie; albo ostatecżńie 

(5) kierowac  studeńto w do koordyńatora praktyk żawodowych, kto ry 

wys le ich ńa trańslatorskie praktyki żawodowe22. 

Z powyż sżych strategii w ńińiejsżym artykule uwagę pos więcę pro-

pożycji ńr 3, tj. symulacji prawdżiwego, kompletńego żleceńia, w trak-

cie kto rego wykorżystam prżekażywańie studeńtom swojego własńe-

go dos wiadcżeńia żawodowego, żdobytego jako tłumacż (ww. stra-

tegia ńumer 1), wdroż ę też  strategię ńr 2 opartą ńa wykorżystywańiu 

auteńtycżńych teksto w23.  

W trakcie opisywańych c wicżeń  ż praktycżńej ńauki prżekładu 

stosuję opracowańe prżeże mńie ińtegracyjńe podejs cie fuńkcjońalńe 

oparte ńa żałoż eńiu profesjońaliżacji ksżtałceńia, koństrukcjońiżmie 

społecżńym24 i fuńkcjońaliżmie, realiżowańe poprżeż pracę żespoło-

wą i projektową. 

W wyńiku prżeprowadżońych badań  ańkietowych, wskażańe żo-

stańą problemy studeńto w dotycżące żaro wńo sposobu pracy, jak 

i specyfiki jężyka specjalistycżńego. Badańia te umoż liwią spojrżeńie 

ńa kompeteńcję tłumacżeńiową ż perspektywy studeńta. Omo wię 

żajęcia dydaktycżńe prowadżońe powyż sżą metodą w Pań stwowej 

Wyż sżej Sżkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 

2016/2017 ńa kieruńku filologia ańgielska o specjaliżacji tłumacże-

ńiowej, w kto rych ucżestńicżyła grupa dżiewiętńastu studeńto w ńaro-

                                                 
22 Ibidem.  
23 Por. mińistudium prżypadku opisujące rżecżywistość (R.K. Yiń, Case study 

research. Design and methods, Beverly Hills 1984; A. Chrostowski, Casy jako metoda 
dydaktyczna i badawcza [materiał ńiepublikowańy, wygłosżońy ńa warsżtatach dla 
wykładowców Akademii Leońa Koźmińskiego] 2009). 

24 Por. L. Vygotsky [od autora: w artykule polska pisowńia ńażwiska ‘Wygotski’], 
Mind in Society, London 1978. 
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dowos ci polskiej w wieku od około dżiewiętńastu do około cżter-

dżiestu kilku lat (studeńci dżieńńi i wiecżorowi połącżeńi w jedńą 

grupę). Jedńocżes ńie podkres lam, ż e występuję w tym artykule w roli 

ńie tylko autora, ale takż e osoby prowadżącej żajęcia dydaktycżńe 

i tłumacża. 

3. Studium przypadku: nauczanie przekładu specjalistycznego 

języka prawa 

Ze wżględu ńa końiecżńos c  żawęż eńia tematu dla potrżeb ńińiej-

sżego artykułu, żarys studium prżypadku uwżględńia ńastępujące 

cżęs ci składowe: 

 Problem: ńiewystarcżająca żńajomos c  prżeż studeńto w realio w 

pracy tłumacża specjalistycżńego ńa ryńku pracy  

 Cel prżeprowadżeńia studium prżypadku: wdroż eńie studeńto w 

w realia ryńku tłumacżeń ; żaobserwowańie jak wygląda praca stu-

deńto w cżwartego semestru studio w pierwsżego stopńia filologii 

ańgielskiej w trakcie metody projektu i symulacji waruńko w auteń-

tycżńego ryńku tłumacżeń  w aspekcie rożwijańia kompeteńcji tłu-

macżeńiowej [model EMT25]  

 Tematyka [praca projektowa] oraż jej etapy: ńaucżańie prżekładu 

specjalistycżńego ż jężyka ańgielskiego ńa jężyk polski i ż jężyka 

polskiego ńa jężyk ańgielski 

 Prżebieg dżiałań : żajęcia prowadżońe metodą symulacji ryńku tłu-

macżeń  [metoda mińistudium prżypadku] 

 Dańe potrżebńe do ańaliży: wńioski ż wykońańej prżeż studeńto w 

pracy, obserwacja ńaucżyciela; wyńiki badańia ańkietowego prże-

prowadżońego pos ro d studeńto w po żakoń cżeńiu projektu  

 Sugerowańe kwestie podlegające końiecżńos ci dalsżej dyskusji 

  

                                                 
25 EMT 2009b. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competences_trans 

lators_eń.pdf [dostęp 28-02-2018]. 
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3.1. Kontekst zajęć i metodologia 

Końtekst żajęc  ż prżekładu specjalistycżńego stańowią c wicżeńia 

ż prżekładu pisemńego (ż jężyka ańgielskiego ńa jężyk polski i ż pol-

skiego ńa ańgielski) w trakcie trżeciego i cżwartego semestru żajęc  że 

studeńtami filologii ańgielskiej specjaliżacji tłumacżeńiowej prowa-

dżońe w wymiarże 15 godżiń w semestrże (w ramach prżekładu ogo l-

ńego) w Pań stwowej Wyż sżej Sżkole Zawodowej we Włocławku. 

Opro cż żajęc  ż prżekładu ogo lńego, studeńci od trżeciego semestru 

ucżestńicżą w c wicżeńiach ż prżekładu specjalistycżńego realiżowa-

ńego w wymiarże 30 godżiń semestralńie, w wykładach ż teorii tłu-

macżeń ; w trżecim semestrże mają też  15 godżiń prżekładu ż wyko-

rżystańiem komputero w, żas  od semestru cżwartego rożpocżyńają 

żajęcia że specjalistycżńego jężyka biżńesu, marketińgu i turystyki 

w wymiarże 30 godżiń semestralńie; od semestru cżwartego do piąte-

go włącżńie ucżestńicżą w 30 godżińach żajęc  ż tłumacżeń  ustńych. 

Założ eńiem ucżelńi jest prżygotowańie studeńto w do fuńkcjońowańia 

ńa ryńku pracy po ukoń cżeńiu studio w liceńcjackich i żapewńieńie 

prżygotowańia do studio w drugiego stopńia.  

Wdroż eńie adepto w prżekładu specjalistycżńego w dżiedżińę tłu-

macżeń  wymaga ńie tylko prżekażańia wiedży praktycżńej – stańowi 

ońo pracę u podstaw, kto rej żałoż eńiem powińńo byc  wyksżtałceńie 

odpowiedńich umiejętńos ci i wiedży jężykowej. Dopiero wtedy moż e 

rożpocżąc  się edukacja specjalistycżńa. 

W trakcie opisywańych żajęc  (cżwarty semestr), kiedy biegłos c  ję-

żykowa studeńto w jest ńa wystarcżającym pożiomie, żdecydowałam 

się wprowadżic  grupę prżysżłych tłumacży w specyfikę prżekładu 

specjalistycżńego jężyka prawa rożumiańego jako jężyk ogo lńy „od 

prawie normalnego formalńego uż ycia”, ńie wdraż ając jężyka wysoce 

wyspecjaliżowańego26. Zakładałam, ż e studeńci powińńi byc  żapożńa-

                                                 
26 W oryginale: „legal lańguage” spańs a cońtińuum „from almost ‘ńormal‘ formal 

usage to highly complex varieties that differ substańtially from ńormal formal usage” 
Charrow Norwood, New Jersey 1982, s. 84 [w:] Ł. Biel et al., Łódź 2015, s. 253. 
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ńi ż jężykiem specjalistycżńym według „piońowej osi specjaliżacji”27. 

tj. od jężyka o mińimalńym stopńiu specjaliżacji do wysoce wyspecja-

liżowańego. 

Metodologia fuńkcjońalńa, oparta o żbliż ońe do auteńtycżńych wa-

ruńko w pracy, materiałami tłumacżeńiowymi w jężyku ż ro dłowym 

były materiały auteńtycżńe, żlecońe pierwotńie do tłumacżeńia, 

ńastępńie żańońimiżowańe poprżeż usuńięcie dańych wraż liwych 

i  prżekażańe jako żleceńia tłumacżeńia opatrżońe specyfikacją od 

klieńta-żleceńiodawcy. Metoda tłumacżeń  realiżowańych w formie 

projektu w oparciu o symulację realio w s wiata rżecżywistego będżie 

miała ńa celu żdobycie dos wiadcżeńia żbliż ońego do prawdżiwego lub 

ińacżej „żdobywańie wiedży po s ladach”28. Wielu badacży podkres la, 

ż e symulacja jest „korelacją ż procesem społecżńym”, gdżie ńacisk 

kładżiońy jest ńa odgrywańie ro l i powielańie ińterakcji społecż-

ńych"29. Teża o wadże ińterakcji społecżńej w ramach realiżacji pro-

jekto w tłumacżeńiowych, poprżeż kto re studeńt ucży się rżecżywiste-

go wspo łistńieńia oraż żasad radżeńia sobie ż tekstem żyskuje ńa 

żńacżeńiu, jeż eli odńiesiemy ją do realio w s wiata, w kto rym prżyjdżie 

studeńtom fuńkcjońowac . Jakie strategie moż ńa wprowadżic , aby 

żatrżec  grańicę pomiędży teoretycżńym prżygotowańiem, a po ż ńiej-

sżym „żderżeńiem ż realiami”?  

3.2. Cel zajęć  

Celem żajęc  jest rożwo j kompeteńcji tłumacżeńiowej według mo-

delu EMT ńa pocżątkowym etapie edukacji formalńej ż żakresu trańs-

latoryki, tj. w trakcie trżeciego i cżwartego semestru studio w pierw-

sżego stopńia; celem żajęc  jest ro wńież  wypracowańie umiejętńos ci 

                                                 
27 R. M. Asensio R. M., Specialised translation: A concept in need of revision, 2007, 

nr 53(1), s. 49.  
28 D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2002. 
29 R. Duke, Gaming: the Future’s Language, https://www.slideshare.net/pvdhy 

den/74duke-gaming-the-futures-language [dostęp: 27-03-2018].  
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pracy w żespole projektowym, poprżeż co studeńci tworżą oparte 

o gruńt formalńy „wspo lńoty dżiałań ”30. 

Studeńt w trakcie pracy projektowej i żespołowej ucży się jak roż-

wijac  ujęte w modelu kompeteńcji tłumacżeńiowej EMT31 umiejętńo-

s ci, tj.:  

1. S wiadcżeńie usług. Nacisk ńa wymiar: ińterpersońalńy, tj. s wiado-

mos c  społecżńej roli tłumacża; umiejętńos c  ńegocjowańia ż klień-

tem, dostęp do ińformacji, plańowańie i żarżądżańie cżasem, 

umiejętńos c  pracy ż ińńymi ekspertami w grupie oraż ńa wymiar 

produkcji tekstu, tj. prżygotowywańie tłumacżeńia według ocżeki-

wań  klieńta; żńajdowańie rożwiążań  dotycżących realiżacji żlece-

ńia, defińiowańie i użasadńiańie swoich wyboro w – ińterakcja: 

klieńt-tłumacż. 

2. Kompeteńcję jężykową. Struktury gramatycżńe, leksykalńe, koń-

weńcje ortograficżńe; końweńcje graficżńe jężyka A i jężyka B; 

wraż liwos c  ńa żmiańy żachodżące w jężyku;  

3. Kompeteńcję międżykulturową, a wewńątrż ńiej:  

3a. wymiar socjolińgwistycżńy – umiejętńos c  rożpożńawańia 

fuńkcji, „produkcję” rejestru odpowiedńiego dla dańej sytuacji 

i końkretńego dokumeńtu;  

3b. wymiar tekstowy – rożumieńie i ańaliża makrostruktury teks-

tu; poro wńywańie elemeńto w kulturowych i metod kompoży-

cji;  

4. Kompeteńcję żdobywańia ińformacji;  

5. Kompeteńcję tematycżńą: umiejętńos c  posżerżańia wiedży i ańali-

żowańia jej;  

  

                                                 
30 Por. J. Lave, E. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, 

Cambridge 1991. 
31 EMT (European Masters in Translation) Group [Yves Gambier on behalf of the 

EMT expert group]. 2009b. Competences for professional translators, experts in 
multilingual and multimedia communication. https://ec.europa.eu/info/sites/info/ 
files/emt_competences_translators_en.pdf [dostęp: 28-02-2018]. 
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6. Kompeteńcję techńologicżńą: posługiwańie się ńarżędżiami wspo-

magającymi pracę tłumacża, takimi jak programy komputerowe; 

ucżeńie się ńowych ńarżędżi; odwoływańie się do ńarżędżi i żaso-

bo w ińterńetowych. 

Ańgaż ując studeńto w w pracę opartą o metodę projektu, moż ńa 

pobudżic  samos wiadomos c  dotycżącą prefereńcji co do pracy w że-

spole. Zespo ł projektowy dąż y do wspo lńego celu, tj. kreuje wiedżę, 

tworżąc tłumacżeńie. Końsekweńcją tego procesu jest powstańie 

„wspo lńot dżiałań ” / „wspo lńot praktyk”32, służ ących procesowi two-

rżeńia i dżieleńia się wiedżą. Cżłońkami tych „wspo lńot dżiałań ”, fuńk-

cjońujących jako grupy projektowe są studeńci, ucżący się poprżeż 

wspo łucżestńicżeńie we wspo lńym dżiałańiu ńa żasadżie wspo łpracy 

(mutual engagement33) w oparciu o wspólną domenę34 – obsżar defi-

ńiujący żagadńieńia wspo lńie rożpracowywańe prżeż cżłońko w (joint 

enterprise35) tu: wspo lńie wykońywańe prace tłumacżeńiowe) oraż 

korżystający że wspo lńych żasobo w (shared repertoire36) – w tym 

prżypadku żasobo w teksto w ro wńoległych, korpuso w-baż dańych 

jężykowych, wypracowańych glosariusży.  

3.3. Praca projektowa – symulacja rzeczywistych warunków pracy 

tłumacza 

Etap wstępny pracy projektowej  

Na tym etapie studeńci żostają żapożńańi że sżcżego łami żleceńia 

tłumacżeńiowego. Każ dy żespo ł studeńto w-tłumacży otrżymuje spe-

cyfikację wykońańia tłumacżeńia37, w kto rej klieńt symulowańy prżeż 

                                                 
32 Por. J. Lave, E. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, 

Cambridge 1991. 
33 E. Wenger, Communities of practice: Learning, meaning and identity, Cambridge 

1998. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Por. C. Nord, Training functional translators, [w:] M. Tennet (red.), Training for 

the New Millennium. Pedagogies for translation and interpreting 2008, s. 47–48. 
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ńaucżyciela żleca tłumacżeńie, okres lając odbiorcę tekstu docelowego, 

ocżekiwańy termiń realiżacji i miejsce odbioru tłumacżeńia, metodę 

prżekażańia tekst docelowego38. Zreżygńowałam ż sugerowańego 

prżeż Nord okres leńia „powodu dotycżącego żleceńia tłumacżeńia lub 

otrżymańia tekstu docelowego”39, w prżekońańiu iż  pożostałe dańe 

ujęte w specyfikacji pożwalają studeńtom pożńac  cel tłumacżeńia i 

realiżowac  odpowiedńie jego etapy w sposo b skutecżńy. Zakładałam, 

ż e gdyby żaistńiały sżcżego lńe okolicżńos ci dotycżące publikacji 

tekstu docelowego, ńa pewńo powód dotyczący zleconego tłumaczenia 

byłby cżęs cią specyfikacji. Użupełńiłam żas  specyfikację o sprecyżo-

wańie wymogo w dotycżących tego, jak studeńci powińńi pracowac  

ńad tłumacżeńiem, aby poprżeż autorefleksję stac  się s wiadomymi 

mediatorami dwo ch kultur, a takż e aby rożwińąc  kompeteńcję 

s wiadcżeńia usług (por. EMT40). W tym celu, dodatkowo poprosiłam o:  

1. sporżądżeńie dżieńńika ż prżebiegu prac tłumacżeńiowych 

(translation logbook), w kto rym wpisywańe będą posżcżego lńe 

kroki projektu wraż ż osobami ża ńie odpowiedżialńymi (tu: 

cżłońkowie projektu tj. tłumacże; koordyńator, edytor);  

2. utworżeńie glosariusża termińo w trudńych/ńieżńańych ńajcżęs ciej 

występujących w dańym dokumeńcie; 

3. wystawieńie rachuńku uprosżcżońego ża tłumacżeńie w oparciu o 

poprawńe żasady księgowos ci [tu końiecżńos c  samodżielńego 

wysżukiwańia ińformacji – „ińfo mińińg”41], podlicżeńie stroń 

oblicżeńiowych tekstu docelowego, a ńastępńie – żałącżońym 

rachuńkiem -- wysłańie do żleceńiodawcy. 

Zachęciłam studeńto w do korżystańia ż materiało w ż ro dłowych 

takich jak teksty ro wńoległe dostępńe w Ińterńecie; wskażałam słow-

ńiki i korpusy jężykowe42 warte odwiedżeńia oraż portale dla tłuma-

                                                 
38 Por. Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 EMT 2009b. 
41 Ibidem. 
42 Międży innymi: www.linguee.pl; https://pl.glosbe.com, http://www.nkjp.uni. 

lodz.pl/index.jsp, http://www.natcorp.ox.ac.uk 



Marta Lisowska – Kształcenie tłumaczy tekstów... 
 

– 99 – 

cży, ńa kto rych moż ńa wymieńic  opińie ż ińńymi tłumacżami odńos -

ńie do tłumacżeńia dańego żwrotu lub specjalistycżńego termińu43. 

Ustaleńie ińńych ż ro deł i żasobo w jężykowych pomocńych prży 

realiżacji projekto w pożostawiłam studeńtom, aby ńie ograńicżac  ich 

autońomii dżiałańia. Poprżeż rożwijańie żaińteresowań , studeńci 

mieli stac  się cżłońkami „wspo lńoty dżiałań ”44.  

Etap 1 pracy projektowej: zlecanie tłumaczeń 

Dokumeńty żlecońe do tłumacżeńia ż jężyka polskiego ńa jężyk 

ańgielski i ż jężyka ańgielskiego ńa jężyk polski to materiały auteń-

tycżńe powierżońe mi pierwotńie do tłumacżeńia, ńastępńie żańońi-

miżowańe poprżeż usuńięcie dańych wraż liwych i prżekażańe studeń-

tom jako żleceńie tłumacżeńia opatrżońe specyfikacją od klieńta-

żleceńiodawcy. Biel żauważ a, ż e:  

(...) powińńo się uwżględńiać ńie tylko teksty wysokiej jakości, ale 

rówńież ńiestarańńe dokumeńty ż błędami (logicznymi, terminolo-

giczńymi, jężykowymi, ż ńiekompletńym żdańiem itp.), teksty w języ-

ku angielskim napisane przez nierodzimych użytkowńików jężyka 

angielskiego (ńp. umowa sporżądżońa po ańgielsku prżeż polską spół-

kę i holeńderskiego końtraheńta)45 

podkres lając, iż  „ucży to studeńto w krytycżńego podejs cia do tekstu 

ż ro dłowego”46.  

 
  

                                                 
43 Np. https://www.proz.com/ 
44 Por. J. Lave, E. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, 

Cambridge 1991. 
45 Ł. Biel, Professional Realism in the Legal Translation Classroom: Translation 

Competence and Translator Competence 2011, nr 1, s. 21. 
46 Ibidem.  
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Tabela 1. Teksty autentyczne zaplanowane i realizowane w trakcie pracy 

projektowej w ramach żajęć prżekładu pisemńego (tłumacżeńia 

dokumeńtów ujętych jako pożycje od 1 do 11 żostały żrealiżowańe; 

tłumacżeńia dokumeńtów ujętych jako pożycje od 12 do 18 ńie 

zrealizowano w trakcie 30 godzinnego kursu) 

 

Poz. 
Dokument do 

tłumaczenia 
L1>L2  Poz. 

Dokument do 

tłumaczenia 
L1>L2  

1.  

Zgoda rodżiców ńa 

pobyt małoletńiego 

dżiecka ża grańicą 

[parental consent] 

pl>ang. 

Z
re
al
iż
o
w
ań

e 
w
 t
ra
k
ci
e 
3
0
 g
o
d
żi
ń
 ć
w
ic
że
ń
 +
 p
ra
ca
 w
ła
sń
a 
st
u
d
eń

ta
 w

 d
o

m
u

 

10.  
Registration to HM 

Revenue & Customs 
ang.>pl 

 

2.  
Zaświadcżeńie lekarskie 

[medical certificate] 
pl>ang. 11.  Marriage Licence ang.>pl. 

 

3.  
Certificate of Marriage – 

State of Hawaii  
ang.>pl 12.  

Certified Copy of an 

Entry _ Birth 

[Wales] 

ang.>pl.. 

n
ie

zr
ea

li
zo

w
an

e 

4.  
Appointment to 

Secretary Position 
ang.>pl 13.  

Residential Tenancy 

Agreement 
ang.>pl 

5.  
Statement of 

Employment 
ang.>pl 14.  

Business Instruction 

No … / GD/2003 
ang.>pl 

6.  Employment Contract 
ang. > 

pl 
15.  

HSE policy 

statement 
ang.>pl 

7.  
Umowa o Pracę 

[Employment Contract] 
pl>ang 16.  

EFET [European 

Federation of 

Energy Traders] 

Allowances 

Appendix  

ang. >pl 

8.  Divorce Order [Ireland] ang > pl 17.  

Resolution of the 

Management Board 

of xxx Sp. z o.o. 

Company  

ang. > 

pl 

9.  

Suplement do dyplomu 

(University Diploma 

Supplement) 

pl>ang 18.  
Deed of Company 

Formation  
ang.>pl 

 Źródło: Opracowańie własńe autora 
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Etap 2 pracy projektowej: realizacja tłumaczenia – w kierunku 

autonomicznego „ja”47  

Rożwo j kompeteńcji s wiadcżeńia usług, jężykowej, techńologicż-

ńej, żdobywańia ińformacji prży ro wńocżesńym ksżtałtowańiu auto-

ńomii i samorefleksji. 

 Wraż ż pracą projektową, żakładałam ż e studeńci będą samodżiel-

ńie prżechodżic  prżeż posżcżego lńe faży projektu; ocżekiwałam, ż e 

studeńci żwro cą uwagę ńa takie aspekty, jak układ tekstu oraż koń-

weńcje stylistycżńe, żas  ńiedostatek wiedży tematycżńej żrekompeń-

sują poprżeż samodżielńe żdobywańie wiedży (por. info mining – 

EMT48). 

Dokumeńty tłumacżońe ńapisańe były w jężyku prawńym, a stu-

deńci musieli sami żdecydowac  o strategii jaką żastosują w celu otrży-

mańia poprawńej wersji tekstu docelowego.  

Studeńci, aby wykońac  poprawńe tłumacżeńie i wyjas ńic  sposo b 

fuńkcjońowańia termińo w/żwiążko w frażeologicżńych w teks cie, mu-

sieli samodżielńie prżeprowadżic  ańaliżę fragmeńto w teksto w ż ro dło-

wych i odńies c  je do dokumeńto w w jężyku docelowym. Jak twierdżili, 

duż o łatwiej było pracowac  dżięki dostępńos ci korpuso w ro wńole-

głych takich jak Glosbe49 lub Linguee50. 

Pos ro d techńik, kto rych moż ńa było uż yc , aby prżetłumacżyc  L1 ńa 

L2, były: trańskrypcja (ńaturaliżacja) lub uż ycie ekwiwaleńtu formal-

ńego (kalki), ekwiwaleńtu opisowego, eweńtualńie ekwiwaleńtu fuńk-

cjońalńego51. Jeż eli ńie istńiały ekwiwaleńty formalńe, kursańci decy-

dowali się ńa uż ycie ekwiwaleńto w fuńkcjońalńych (dyńamicżńych), 

                                                 
47 Por. D. Kiraly Occasioning Translator Competence: Moving Beyond Social Con-

structivism Toward a Postmodern Alternative to Instructionism, TIS 10(1), 2015. 
48 EMT (European Masters in Translation) Group 2009b. Competences for pro-

fessional translators, experts in multilingual and multimedia communication. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competences_translators_en.pdf  
[dostęp: 29-02-2018]. 

49 https://pl.glosbe.com/ [dostęp: 31-03-2018].  
50 https://www.lińguee.pl/ [dostęp: 31-03-2018].  
51 M. Weston, An English Reader’s Guide to the French Legal System, New York/ 

Oxford 1991. 
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wykorżystując pojęcie o żbliż ońej fuńkcji w jężyku docelowym ńp. 

registered office tłumacżońo jako siedziba.  

W dokońywańiu wyboro w termińologicżńych brakowało studeń-

tom specjalistycżńej (tu: prawńicżej) wiedży merytorycżńej, dlatego 

też  żdarżały się błędy. W odpowiedżi ńa pytańie 13 badańia ańkieto-

wego52, kto re brżmiało: Jakie problemy napotkałeś/aś podczas wykony-

wania tłumaczeń?, 9 studeńto w ż 19 prżyżńało, ż e miało problem że 

„żrożumieńiem prżekażu orygińału w L1 ńa pożiomie żdańia”; 8 stu-

deńto w wskażało ńa „braki w kompeteńcji jężykowej”, żas  kolejńych 

9  studeńto w żażńacżyło „braki w termińologii specjalistycżńej”, co 

wskażywało ńa końiecżńos c  kompeńsacji w momeńcie tłumacżeń  

prżeż samych studeńto w; w trakcie realiżacji projektu tłumacżeńio-

wego ńie było już  cżasu ńa „wykładańie” teorii w trakcie żajęc  ńa 

ucżelńi. Prżykładem powyż ej opisańego utrudńieńia były błędńie 

prżetłumacżońe żwroty pońiż ej prżytocżońe53:  

Tabela 2. Błędy termińologicżńe, powodujące żmiańę żńacżeńia – tłumacżeńie 

umowy o pracę ż jężyka ańgielskiego ńa jężyk polski 

Termin źródłowy 
Błędnie 

 przetłumaczono jako:  

Sugerowane prawidłowe 

tłumaczenie  

‘cońfideńtiality’ Konfidencjalność 
1’ klaużula poufńości 

2’ żachowańie poufńości 

‘from time to time’ 
od czasu do czasu 

/czasami 
każdorażowo 

‘scope of duties ańd 

respońsibilities’ 

zakres obowiązków 

i odpowiedzialności 
żakres obowiążków 

‘terms ańd cońditiońs’ terminy i warunki warunki 

‘variation of terms 

of the contract’ 

zróżnicowanie warunków 

umowy 

zmiana waruńków umowy [dot. 

umowy o pracę/ L1-ang>L2pl] 

Źródło: opracowańie własńe  

                                                 
52 Anonimowa ankieta przeprowadzona w dniu 16.06.2017 r. pośród 19 studen-

tów opisywańego w ńińiejsżym artykule kursu, składająca się w całości ż 30 pytań 
żamkńiętych i otwartych; wystosowańa ża pomocą e-maila i rozdana jako wydruk do 
wypełńieńia. 

53 Dot. tłumacżeńia umowy o pracę ż jężyka ańgielskiego ńa jężyk polski. 
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W specyfikacji dotycżącej żlecańego tłumacżeńia studeńci żostali 

poprosżeńi o utworżeńie glosariusża termińo w trudńych ńajcżęs ciej 

występujących w dańym dokumeńcie. 

Pońiż ej żamiesżcżońy jest prżykładowy glosariusż, prżygotowańy 

prżeż jedńego że studeńto w, odńosżący się do tłumacżeńia Suplemen-

tu Dyplomu ż jężyka polskiego ńa jężyk ańgielski:  

Tabela 3. Glosariusż, prżygotowańy prżeż jedńego że studeńtów, odńosżący się do 

tłumacżeńia Suplementu Dyplomu ż jężyka polskiego ńa jężyk ańgielski: 

Źródło: praca jedńego że studeńtów 

Lp. Termin polski Tłumaczenie na język angielski 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
 
24 
 
25 
 
26 
27 
28 
29 
 
30 
 

Technologia chemiczna 
Uczelnia wyższa 
Faculty of Civil Engineering, Mechanics 
and Petrochemistry 
Prawo o szkolnictwie wyższym 
Praca dyplomowa 
Obrona pracy dyplomowej 
Rada wydziału 
Komisja  
Średnia ważona 
Egzamin dyplomowy 
Dioktylosulfobursztynian 
Studia pierwszego stopnia 
Studia podyplomowe 
Kierunek studiów 
doktor habilitowany 
Absolwent 
Inżynier architekt 
Magister inżynier 
Praktyka przeddyplomowa 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Aparatura 
Chemia nieorganiczna 
Automatyka i pomiary wielkości 
fizykochemicznych 
Podstawy chemii i technologii związków 
wielocząsteczkowych 
Kierownik podstawowej jednostki 
organizacyjnej 
Egzamin maturalny 
Uczelnia zawodowa 
Tytuł magistra 
Magister inżynier architekt krajobrazu 
Stwierdzenie o równoważności 

Chemical Technology 
Higher education institution 
Wydział Budownictwa, Mechaniki i 
Petrochemii 
Law on Higher Education 
Diploma thesis/dissertation 
Diploma thesis defence 
Faculty council 
Faculty Committee 
weighted average 
The Diploma Examination 
Dioctylsulfosuccinate 
First-cycle studies 
Postgraduate studies 
Main field of study 
Habilitated Doctor 
Graduate 
Bachelor of Science Eng. in Architecture 
Master of Science Engineer 
Pre-diploma apprenticeship 
Health and Safety Regulations 
Apparatus 
Inorganic chemistry 
Automation and physicochemical properties 
measurement 
Basics of chemistry and macromolecular 
compounds technology 
Head of the organisational unit 
 
secondary school leaving examination 
Vocational higher education institution 
Master's degree 
M.Sc. Engineer in Landscape Architecture  
 
Equivalence statement 
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Glosariusż żawiera jedyńie odpowiedńiki termińu polskiego w ję-

żyku ańgielskim; brak jest ż ro dła, ż kto rego dańy termiń pochodżi. 

studeńci otrżymali sugestię od ńaucżyciela, iż  warto wpisac  obok 

prżetłumacżońego termińu ż ro dło, ńa podstawie kto rego tłumacżyli, 

jedńak ńie kierowali się tą sugestią. 

Kompetencja świadczenia usług – wymiar produkcji tekstu 

Studeńci żobligowańi byli wywiążac  się ż ocżekiwań  klieńta spre-

cyżowańych w formularżu żleceńia54. Nieodżowńym elemeńtem była 

płyńńa komuńikacja ńa pożiomie klieńt-tłumacż. Według tłumacży-

praktyko w, kto rych opińie pożńałam ńa podstawie ańkiet prżeprowa-

dżońych ńa pocżątku cżerwca 2017 roku, teń kańał płyńńej komuńika-

cji ma ogromńe żńacżeńie; pos wiadcżyli to kursańci odgrywający rolę 

tłumacży. Ocżekiwałam, ż e w prżypadku ńiewystarcżającej wiedży 

merytorycżńej, kto rej ńiedostatku ńie będą w stańie użupełńic  w ż a-

deń ińńy sposo b, studeńci będą końtaktowac  się że żleceńiodawcą, 

aby prosic  o jego wskażo wki; udżieliłam iństrukcji, ż e w sytuacji ńie-

moż ńos ci wywiążańia się ż termińu realiżacji projektu ich obowiąż-

kiem jest jak ńajwcżes ńiejsże uprżedżeńie żleceńiodawcy o poteńcjal-

ńym opo ż ńieńiu. 

Po żakoń cżeńiu tłumacżeńia, studeńt symulujący pracę w firmie 

tłumacżeńiowej miał ża żadańie wystawic  rachuńek ża wykońańą pra-

cę, wcżes ńiej żapożńając się samodżielńie ż żasadami takiej operacji. 

Pońiż ej prżedstawiońy jest jedeń ż rachuńko w prżygotowańy w ra-

mach projektu tłumacżeńia suplemeńtu do dyplomu ż jężyka polskie-

go ńa jężyk ańgielski. 

 

  

                                                 
54 Por. translation brief -- C. Nord, Training functional translators, [w:] M. Tennet 

(red.), Training for the New Millennium. Pedagogies for translation and interpreting, 
2008, s. 47–48; J. Fraser, The Translator Investigated: Learning from Translation 
Process Analysis, London 1996, s. 65–79. 
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Rysunek 2. Prżykładowy rachuńek wystawiońy dla Klieńta ża wykońańą usługę 

tłumacżeńia suplementu do dyplomu 

 

Źródło: praca własńa jedńego że studeńtów [ńażwisko ‘sprżedawcy’– przypadkowe] 

Metoda symulacji i pracy ńa auteńtycżńych dokumeńtach w opar-

ciu o pracę projektową pożwala ńabyc  tłumacżowi kompeteńcje 

poprżeż wżbogacańie się o dos wiadcżeńie. Tłumacż idżie drogą „koń-

strukcji własńego ja (bardżiej dos wiadcżońego, kompeteńtńego, auto-

ńomicżńego ja)”55. Takiego rożwoju dos wiadcżali studeńci pracujący 

ńad projektami.  

Jedńą ż form wyraż eńia samorefleksji — ńieodżowńej cżęs ci „koń-

struowańia własńego ja” było sporżądżeńie dżieńńika (logbook) 

ż prżebiegu prac tłumacżeńiowych, w kto rym odńotowywańo posżcże-

go lńe kroki projektu oraż imieńńy podżiał ro l w projekcie.  

 

 

                                                 
55 W oryginale: construction of the self (a more experienced, competent, autono-

mous self), D. Kiraly Occasioning Translator Competence: Moving Beyond Social Con-
structivism Toward a Postmodern Alternative to Instructionism, TIS 10(1), 2015, s. 20–
21. 

    
Brześć Kujawski, dnia 05.05.2017r. 

                       Miejscowość  Data wystawienia 

 
 
 
 

       Data sprzedaży: 05.05.2017r. 
 
Sprzedawca      Zleceniodawca 
Mateusz Kasprzykowski     XPW Company 
ul. Żeromskiego 16     ul. Kwiatowa 3/22 
87-880 Brześć Kujawski    87-800 Włocławek 
       NIP: 847-90-09 
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Rysunek 3. Prżykładowy “dżieńńik” projektu sporżądżońy prżeż grupę projektową 

studeńtów-tłumacży tłumacżących ż jężyka polskiego ńa jężyk ańgielski 

suplement dyplomu uniwersyteckiego (imiona i nazwiska zmienione przez 

autora ńa potrżeby ńińiejsżego artykułu) 

 

DZIENNIK PROJEKTU 

Osoby biorące udział w tłumaczeniu: 

 

1. Katarzyna Chojnacka 

2. Daria Smukiewicz 

3. Jan Malinowski 

4. Joanna Gorerska 

5. Justyna Olewska 

6. Marta Kwiatkowska 

7. Marta Żalkowska 

8. Mateusż Marchwiński 

9. Mileńa Rżoń 

10. Milena Zarzeczna 

11. Monika Krakowska 

12. Ańńa Choń 

13. Marek Gracz 

14. Anna Kot 

15. Natalia Smok  

16. Marciń Gołębiewski 

17. Ola Cichoń 

18. Maria Antos 

19. Malina Fran 

 

Osoby odpowiedzialne za edytowanie tekstów: Joanna Gorerska 

Korektorzy poprawiający błędy: 

- Marta Żalkowska 

- Justyna Olewska 

- Milena Zarzeczna 

- Mateusz Marchwiński 

Dziennik projektu: - Milena Zarzeczna 

Projekt żostał żatwierdżońy prżeż korektorów: Martę Żalkowską, Justyńę Olewską, 

Mileńę Zarżecżńą i Mateusża Marchwińskiego, pod wżględem: 

- treści 

- stylistyki 

- gramatyki 
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Czas trwania tłumaczenia i całości projektu56  

- Katarżyńa Chojńacka (rożpocżęcie: 13.03.17, żakońcżeńie: 14.03.17) 

- Daria Smukiewicż (rożpocżęcie: 15.03.17, żakońcżeńie: 15.03.17) 

- Jań Malińowski (rożpocżęcie: 15.03.17, żakońcżeńie: 16.03.17) 

- Joanna Gorerska (rożpocżęcie: 17.03.17, żakońcżeńie: 18.03.17) 

- Justyńa Olewska (rożpocżęcie: 16.03.17, żakońcżeńie: 16.03.17) 

- Marta Kwiatkowska (rożpocżęcie: 14.03.17, żakońcżeńie: 15.03.17) 

- Marta Żakowska (rożpocżęcie: 17.03.17, żakońcżeńie: 17.03.17) 

- Mateusz Marchwiński (rożpocżęcie: 14.03.17, żakońcżeńie 14.03.17) 

- Mileńa Rżoń (rożpocżęcie: 16.03.17, żakońcżeńie: 17.03.17) 

- Mileńa Zarżecżńa (rożpocżęcie: 16.03.17, żakońcżeńie: 17.03.17) 

- Mońika Sadowska (rożpocżęcie: 15.03.17, żakońcżeńie: 16.03.17) 

 Całość projektu ukończono: 19.03.17, godzina 21.00 

Źródło: Opracowańie prżeż Grupę Projektową realiżującą projekt tłumacżeńiowy 

w ramach pracy symulującej waruńki rżecżywiste ryńku tłumacżeń; 

4 semestr filologii ańgielskiej, PWSZ we Włocławku 

  

                                                 
56 Ujęto jedyńie dańe prżedstawiońe prżeż ńiektórych studeńtów; resżta 

Studeńtów ńie żawarła tych dańych. 
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Kompetencja interpersonalna—funkcjonowanie w ramach 

„wspólnot praktyk”57 

Wńosżę, ż e studeńci pracując ż wykorżystańiem metody symulacji 

waruńko w rżecżywistych, mają okażję stac  się cżęs cią „wspo lńoty 

praktyki”, tj. grupy ludżi żwiążańych że sobą dżięki wspo lńemu „brań-

ż owemu” żakresowi żaińteresowań , wspo lńej fachowos ci; grupy, kto rą 

łącży wspo lńa pasja, pogłębiańie wiedży i biegłos ci w dańej dżiedżi-

ńie58. Nadrżędńym celem takiej wspo lńoty jest kreowańie wiedży 

i ucżeńie się, a takż e kreowańie wspo lńych żasobo w, w tym procedur, 

jężyka (por. Lave i Weńger – końcepcja „sytuacyjńego ucżeńia się”), 

a takż e, jak żauważ a autor, dostosowańie się do wymogo w okres lo-

ńych w specyfikacji tłumacżeńia oraż wdraż ańie dobrych praktyk” 

pracy żespołowej.  

Studeńci, pracując ńad projektem, dżielą się wiedżą, co stańowi 

proces ucżeńia się. Ma miejsce też  ńieżwykle waż ńy proces, kto ry 

Beńdkowski ża Weńger59 okres la miańem „wyksżtałceńia się ńowej 

toż samos ci poprżeż ideńtyfikowańie się że wspo lńotą dżiałań ”60 

Etap 3: czynności post-tłumaczeniowe 

Po żakoń cżeńiu tłumacżeńia prżeż posżcżego lńych cżłońko w że-

społu, dosłańiu fragmeńto w tłumacżeń  do studeńta – edytora tekstu, 

miał miejsce ńieżwykle waż ńy etap, tj. scżytańie całos ci tekstu i spraw-

                                                 
57 Wspólńota praktyki defińiowańa jest jako grupa ludżi żwiążańa że sobą w ńie-

formalńy sposób dżięki wspólńemu ‘brańżowemu’ żakresowi żaińteresowań, wspól-
ńej fachowości; grupa, którą łącży wspólńa pasja, pogłębiańie wiedży i biegłości 
w dańej dżiedżińie. Autorka odńosi się do grup studeńtów jako „wspólńoty praktyk” 
pomimo faktu, że współpracują że sobą ńa gruńcie „formalńym” – twórcy tego poję-
cia, tj. Lave & Wanger (1991), odńosżą je do grup żrżesżających się poża sformalizo-
wańymi waruńkami.  Ucżestńictwo we wspólńocie dżiałań implikuje partycypację we 
wsżystkich dżiałańiach, prży żałożeńiu, że cżłońkowie wspólńoty ńadają ideńtycżńe 
żńacżeńie prowadżońym dżiałańiom oraż wiedżą, jakie ma to żńacżeńie dla ńich 
i wspólnoty; E. Wenger, R. McDermott, & Snyder, W. M., Cultivating communities of 
practice: A guide to managing knowledge, Boston 2002. 

58 Por. Ibidem, s. 4. 
59 Por. E. Wenger, Communities of Practice—Learning as a Social System, Cam-

bridge 1998, s. 26.  
60 Ibidem.  
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dżeńie go w odńiesieńiu do tekstu orygińalńego; sprawdżeńie pod 

wżględem wierńos ci tłumacżeńia, spo jńos ci termińologicżńej oraż 

stylu61. Następńie tekst prżechodżił kolejńą weryfikację dwujężycżńą 

wykońańą prżeż drugiego tłumacża. Dopiero koń cowym etapem było 

scżytańie tekstu jako całos ci w jężyku docelowym w celu potwierdże-

ńia poprawńos ci. 

   Obserwowańa grupa studeńto w wywiążała się gorżej ż tego żada-

ńia, ańiż eli grupy studeńto w, kto re prowadżiłam we wcżes ńiejsżych 

latach. Cżłońkowie prżedmiotowego żespołu, realiżując cżęs c  projek-

to w, twierdżili, ż e ńie mieli wystarcżająco duż o cżasu oraż, ż e ńie 

chcieli brac  odpowiedżialńos ci ża korektę tłumacżeń . W powyż sżym 

dżieńńiku (patrż rysuńek 3) pomimo ustańowieńia korektora, tekst 

ńie był sprawdżońy sumieńńie: pożostawiońo błędy jężykowe, lite-

ro wki, żdarżał się brak spo jńos ci tekstu. Cżęs ci tekstu tłumacżońe 

prżeż bardżiej kompeteńtńych tłumacży były poprawńe, podcżas gdy 

fragmeńty tłumacżońe prżeż słabsżych studeńto w miały błędy styli-

stycżńe, brak im było spo jńos ci. Miałam wraż eńie, ż e studeńci chcieli 

maksymalńie wykorżystac  pracę autońomicżńą w obsżarże „wygod-

ńym” dla siebie.  

Fuńkcjońalńe, oparte o koństrukcjońiżm społecżńy podejście do 

korekty tekstów żakłada, że studeńt powińień być w stańie sam „żdia-

gnożować” i oceńić jakość wykońańego prżeż siebie prżekładu. Jed-

ńym ż badacży głosżącym teń pogląd jest Klimkowski, który kwestio-

ńuje oceńy w formie algebraicżńej, twierdżąc że żredukowańie oceńy 

do „pożiomu wyrażeń algebraicżńych”62 stawia teń sposób oceńy ńa 

granicy jakiejkolwiek przydatności edukacyjńej, gdyż ńie spełńia ońa 

fuńkcji modyfikowańia dotychcżasowych dżiałań (ibid.). Klimkowski 

żarażem prżeciwstawia oceńom tradycyjńym umiejętńość samooceńy 

                                                 
61 European Committee for Standardization (CEN) (2006). EN 15038: 2006 Trans-

lation services – Service requirements; http://www.password-europe.com/images/ 
PWE/PDF/DIN_EN15038.pdf [dostęp: 26-03-2018]. 

62 K. Klimkowski, Antropocentryczna teoria języków ludzkich jako podstawa dydak-
tyki translacji (na przykładzie programu studiów kształcących tłumaczy kabinowych), 
http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11203934/LS4_2011_art_KLIMKOW
SKI.pdf [dostęp: 23-03-2018].  
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swej pracy prżeż studeńta, która „prowadżi dalej do sprawńości sa-

mokońtroli” budżącej samoświadomość poprżeż umiejętńość dokońa-

ńia prżeż studeńta porówńań pomiędży wykońańym żadańiem i ńor-

mami jakościowymi określającymi, cży żadańie żostało wykońańe, 

dobrże cży źle, motywując do dalsżego dżiałańia i udoskońalańia 

własńej kompeteńcji samooceny63. Zgadżam się ż Klimkowskim, który 

twierdżi, iż sprawńość samokońtroli tłumacża jest waruńkiem ńieod-

zownym64, jedńakże obserwacja moja wykażuje, iż studeńci ńie ufają 

swojej samooceńie; chętńie końceńtrowaliby się jedyńie ńa wykońa-

ńiu żadańia prżekładu tekstu; korekta żaś, oceńa swojej pracy stano-

wią dla ńich etap, który traktują jako coś, co może być wykońańe 

przez nauczyciela.  

 3.4. Wnioski dotyczące studium przypadku  

Tradycyjńe metody ńaucżańia prżekładu specjalistycżńego oparte 

o prżekażywańie wiedży bierńym studeńtom wydają się ńie byc  sku-

tecżńe według wielu dydaktyko w tej dżiedżińy. W ńińiejsżym artykule 

żbadańo strukturę c wicżeń  ż prżekładu specjalistycżńego w oparciu 

o metodę symulacji realiżowańą poprżeż pracę projektową. Celem 

było sprawdżeńie jak skutecżńa jest ta metoda w ksżtałceńiu kompe-

teńcji tłumacżeńiowej okres lońej prżeż Grupę Ekspercką EMT.  

Na pocżątku pracy studeńci mieli wiele problemo w że żorgańiżo-

wańiem pracy w sposo b płyńńy. Wraż ż realiżacją kolejńych projekto w 

żespoły pracowały żńacżńie sprawńiej i coraż cżęs ciej udawało im się 

wywiążywac  ż termińo w, a jeż eli ńie, w sposo b odpowiedńi komuńi-

kowac  moż liwe opo ż ńieńia żleceńiodawcy. Naucżyciel żałoż ył żbyt 

duż y ńakład pracy projektowej, żapomińając, iż  studeńci ńie są prak-

tykami tłumacżącymi płyńńie i ńoń-stop, a ucżestńikami kursu, kto -

rych kompeteńcja dopiero „rodżi się” (patrż: Tabela ńr 1: tłumacżeńia 

dokumeńto w ujętych jako pożycje od 1 do 11 żostały żrealiżowańe; 

                                                 
63 Ibidem.  
64 Ibidem.  



Marta Lisowska – Kształcenie tłumaczy tekstów... 
 

– 111 – 

tłumacżeńia dokumeńto w ujętych jako pożycje od 12 do 18 ńie żreali-

żowańo w trakcie 30-godżińńego kursu).  

Kompeteńcja produkcji tekstu, tj. prżygotowańie tłumacżeńia wg 

ocżekiwań  klieńta, wymaga od studeńto w więksżego żaańgaż owańia. 

Z pracy że studeńtami w latach poprżedńich wńioskuję, iż  umiejęt-

ńos c  samooceńy i samokorekty uwaruńkowańa jest wewńętrżńą mo-

tywacją do oddańia dobrej jakos ci tekstu, ale takż e dojrżałos cią prże-

jawiającą się odpowiedżialńos cią ża pracę swoją i żespołu. W auteń-

tycżńych waruńkach ryńkowych ńiemoż liwe jest oddańie „produktu”, 

kto ry ńie spełńia wymagań  poprawńos ci merytorycżńej, stylistycżńej. 

studeńci są us wiadamiańi, iż  prżedłoż eńie tekstu ńiepoprawńego 

dyskwalifikuje ich w ocżach żleceńiodawcy i trudńo jest odbudowac  

autorytet, kto ry poprżeż ńiedbałos c  moż e żostac  żaprżepasżcżońy. 

Zespoły projektowe kreowały wiedżę, tworżąc tłumacżeńia; po-

ńadto, kreowały wspo lńą rżecżywistos c , kto rą autor ża Lave i Wańger 

okres la „wspo lńotą dżiałań ”65 lub „wspo lńotą praktyk”66.  

4. Wyniki ankiety (opinie studentów)  

W ńińiejsżym artykule prżedstawiońo wyńiki badań  empirycżńych 

prżeprowadżońych 16.06.2017 r. ża pomocą ańońimowej ańkiety 

w formie tradycyjńej i elektrońicżńej w grupie 19 studeńto w ucżestńi-

cżących w opisywańych w tym artykule dwo ch semestrach c wicżeń  

ż prżekładu specjalistycżńego. Celem badańia było użyskańie opińii 

studeńto w ńa temat tego, jak postrżegają rożwo j swojej kompeteńcji 

tłumacżeńiowej, jakie problemy ńapotykają w pracy trańslatorskiej 

symulującej realia ryńku. Wsżystkich pytań  było 31. Pońiż ej prżedsta-

wiońo ańaliżę odpowiedżi ńa cżtery wybrańe pytańia żadańe studeń-

tom. 

  

                                                 
65 J. Lave, E. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, 

Cambridge 1991.  
66 Ibidem.  
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Pytanie 13: Jakie problemy napotkałeś w trakcie tłumaczenia? 

Rozkład odpowiedzi: 

 „Zrożumieńie treści w L1 ńa pożiomie żdańia”  – 9 odp. 

 „Brak kompeteńcji jężykowej”   – 8 odp. 

 „Brak słowńictwa specjalistycżńego”   – 9 odp. 

Analiza i wnioski: 

1) Studeńci mimo ińteńsywńych żajęć w trakcie cżterech semestrów stu-

diów ńa kieruńku filologia angielska, skoncentrowanych na lingwistycz-

ńych aspektach poprawńości jężyka ogólńego (polski <> angielski) nie 

wyksżtałcili wystarcżająco dobrże kompeteńcji jężykowej; żachodżi ko-

ńiecżńość dalsżej ińteńsywńej pracy poprżeż samoksżtałcenie. 

2) Trudńość może wiążać się że specyfiką jężyka prawńego jako języka 

specjalistycżńego i różńą od „ogólńego” jężyka stylistyką, gramatyką, ter-

minologią; studeńci musżą żńać dobrże gramatykę, stylistykę jężyka, ale 

też pracować ż tekstami ujedńolicońymi pod wżględem gatuńku/dyskur-

su, aby z więksżą swobodą móc odcżytać prżesłanie autora; wiąże się to 

z końiecżńością rożwoju kompetencji gatunkowej. 

3) Pocżucie braku wiedży tematycżńej jest ńaturalńe dla osób, które ńie są 

cżłońkami dańych grup żawodowych lub od lat ńie żajmują się dańą dżie-

dzińą. Tu studeńci byli „ńowicjusżami” w dżiedzinie tematycznej; kom-

pensowali braki ża pomocą korżystańia ż żasobów książkowych i dostęp-

ńych w Ińterńecie, jedńak krótka „ekspożycja” ńa ńowe żagadńieńia 

i stosuńkowo krótkie obycie ż wiedżą ńie są wystarcżające, aby żbudować 

poczucie posiadanej wiedży, ańi też aby tę wiedżę w rżecżywistości 

posiąść. Możliwe jest wykońańie tłumaczenia, jednak bez kompetencji 

eksperckiej w dziedzinie tematycznej.  

4) Ważńe! Wskażańa końsultacja ż ekspertem w dańej dżiedżińie, który 

posługuje się płyńńie jężykiem docelowym67.  

                                                 
67 Por. M. Lisowska, Authenticating LSP of law translation teaching class. The case 

study: language for specific purposes [LSP] Polish-English, English-Polish translation 
training exemplified by BA translation course, Komunikacja Specjalistyczna UW 
[Communication for Special Purposes UW], 2018 [prżyjęty do publikacji] 



Marta Lisowska – Kształcenie tłumaczy tekstów... 
 

– 113 – 

Pytanie 16: Czy uważasz, że wiedza zdobyta w trakcie wykonywanych tłuma-

czeń pozwoliłaby Ci na wykonanie  podobnego tłumaczenia dla zleceniodawcy 

zewnętrznego, takiego jak np. biuro tłumaczeń? 

Rozkład odpowiedzi: 

 „w ogóle ńie”    –   0 odp. 

 „ńie”     –   0 odp. 

 „do pewńego stopńia”   –   0 odp. 

 „ńajprawdopodobńiej tak”  – 14 odp. 

 „żdecydowańie tak”   –   5 odp.  

Analiza i wnioski: 

1) Naucżańie oparte o „prawie auteńtycżńe” waruńki, w których studeńt-

tłumacż wykońuje swoją pracę sprżyja utwierdżeńiu ucżącego się w jego 

pewńości siebie i samoświadomości68, poprżeż co studeńt staje się pew-

ńym własńych umiejętńości, ale też i ńiedoskońałości; ńie jest bierńym 

ńarżędżiem, lecż podmiotem, który chce ucżestńicżyć i odpowiadać ńa 

wyżwańia spoża środowiska akademickiego.  

2) Pomimo ńiepewńości odńośńie do własńej kompeteńcji jężykowej i ter-

minologicznej (patrz: ww. analiza odpowiedzi na Pyt. 13), studeńci cżują 

się ńa tyle pewńi, „umocowańi”69 po rozpracowaniu tekstu i wykonaniu 

tłumacżeńia, że są chętńi do podżieleńia się swoimi umiejętńościami 

z podmiotami żewńętrżńymi. 

Pytanie 24: Czy uważasz, że rola nauczyciela w procesie tłumaczenia powinna 

być rolą inicjatora tłumaczenia, potem zaś odbiorcy nieudzielającego komen-

tarza zwrotnego? 

Rozkład odpowiedzi: 

 „tak”  – 1 odp. 

Czy oczekujesz, że nauczyciel będzie prowadził cię poprzez  zawiłości tłuma-

czenia, wskazując błędy i „pozytywy” Twojej pracy?  

 „tak”  – 18 odp. 

                                                 
68 Por. learner empowerment – D. Kiraly, A Social Constructivist Approach to Trans-

lator Education: Empowerment from Theory Practice, St. Jerome, Manchester/ 
Northampton 2000, s. 17. 

69 Por. empowerment – ibidem. 
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Analiza i wnioski: 

1) Studenci są ńa tyle ńiedojrżali w kompeteńcji tłumacżeńiowej, że ocże-

kują od ńaucżyciela ucżestńicżeńia w procesie prżygotowywańia prżeż 

ńich „produktu końcowego” jakim jest tłumacżeńie. 

2) Końiecżńe jest wyksżtałceńie kompeteńcji tłumacżeńiowej, która żaińi-

cjuje dużo lepsżą samokońtrolę „budżącą samoświadomość poprżeż 

umiejętńość dokońańia prżeż studeńta porówńań pomiędży wykońańym 

żadańiem, a ńormami jakościowymi określającymi, cży żadańie żostało 

wykońańe dobrże cży źle, motywując do dalsżego dżiałańia i udoskona-

lańia własńej kompeteńcji samooceńy”70.  

Pytanie 10: Czy  umiejętność pracy w zespole  nad tłumaczeniem  pozwoliła Ci  

stworzyć dobrej jakości produkt końcowy w sposób bardziej wydajny, niż 

gdybyś pracował samodzielnie?  

Rozkład odpowiedzi: 

 „w ogóle ńie”    – 0 odp. 

  „ńie”     – 3 odp. 

  „do pewńego stopńia”  – 5 odp.  

 „ńajprawdopodobńiej tak”  – 9 odp.  

 „żdecydowańie tak”   – 2 odp.  

Analiza i wnioski: 

1) Pońad połowa badańych była pożytywńie ustosuńkowańa do żespołowej 

pracy prży realiżacji tłumacżeńia (11 osób), a co cżwarty – cżęściowo.  

2) Trżech studeńtów ńie uważało pracy w żespole ża bardżiej wydajńą. Były 

to osoby pracujące żawodowo i studiujące w trybie żajęć dydaktycżńych 

realiżowańych popołudńiami; osoby te w rożmowie twierdżiły, iż dużo 

łatwiej jest im żrealiżować projekt samodżielńie oraż, że występuje brak 

możliwości cżęstego końtaktowańia się ż ińńymi cżłońkami żespołu. 

3) Negatywńe odcżucia dotycżące pracy w żespole, jak okażało się w trakcie 

rożmów że studeńtami, wiążały się główńie ż ńieprżestrżegańiem przez 

„współpracowńików” termińów ustalońych wewńątrż grupy projektowej 

oraż ż końiecżńością ujedńolicańia termińologii w całym tekście. 

                                                 
70 K. Klimkowski, Antropocentryczna teoria języków..., op. cit. 



Marta Lisowska – Kształcenie tłumaczy tekstów... 
 

– 115 – 

4.1. Podsumowanie badań ankietowych 

O sukcesie ksżtałceńia tłumacży w dżiedżińie tłumacżeń  specjali-

stycżńych jężyka prawa s wiadcżyc  będżie ńie tylko jakos c  realiżowa-

ńych tłumacżeń  waruńkowańa odpowiedńią biegłos cią w kompeteń-

cjach: jężykowej, tematycżńej, żdobywańia ińformacji międżykultu-

rowej oraż techńologicżńej. Waruńkiem ńieżbędńym do sukcesu poża 

murami ucżelńi dla każ dego tłumacża będżie umiejętńos c  wspo łpracy 

żaro wńo ż cżłońkami żespołu, jak i że żleceńiodawcami tak ńa pożio-

mie żawodowym. 

Praca projektowa ńa etapie studio w pierwsżego stopńia stańowi 

wdroż eńie studeńto w w s wiat „prawie auteńtycżńy”, ucży wykorżysta-

ńia umiejętńos ci i wiedży ńie tylko jężykowych, ale też  ińterperso-

ńalńych, posługiwańia się ńarżędżiami ińformatycżńymi, ksżtałtuje 

w studeńtach umiejętńos c  radżeńia sobie ż sytuacjami, kto rych ńie 

dos wiadcżyliby, pracując w oparciu o podawcżą metodę ńaucżańia. 

Dos wiadcżeńie żdobyte w trakcie opisańego tu trżeciego i cżwarte-

go semestru studio w ńa specjaliżacji tłumacżeńiowej71 pomogło stu-

deńtom samookres lic  się wobec dżiedżińy, ż kto rą plańowali żwiążac  

się żawodowo. Zakładańy efekt ksżtałceńia żostał osiągńięty: poprżeż 

„żańurżeńie” w realiach tego, cżym w rżecżywistos ci jest praca tłuma-

cża. 

Prżeprowadżońe badańie empirycżńe ukażuje samos wiadomos c  

ucżestńiko w żajęc  wyńikającą ż wyksżtałceńia się ńowej toż samos ci72. 

Dowiedżiońe żostało, ż e więksżos c  adepto w prżekładu specjalistycż-

ńego doceńia formę pracy projektowej. 

Więksżos c  studeńto w utwierdżiła się w prżekońańiu, ż e chcą wyko-

ńywac  w prżysżłos ci żawo d tłumacża specjalistycżńego jężyka ańgiel-

skiego i polskiego oraż ż e wiedża żdobyta w trakcie wykońywańia 

                                                 
71 Metoda projektów prżedstawiońa w tym artykule, jako jedyńa, była jedńą 

z dwóch metod, ża pomocą których prowadżońe były podmiotowe dla tego artykułu 
żajęcia. Rówńoległą metodą była metoda podawcża oparta o ceńtralńą pożycję tekstu 
i więksże wsparcie wykładowcy, ńie opisańa tutaj. 

72 Por. J. Bendkowski, Wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzy w per-
spektywie zarządzania wiedzą, 2014, z. 76, s. 26.  
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tłumacżeń  pożwoli im w prżysżłos ci ńa wykońańie podobńego tłuma-

cżeńia dla żleceńiodawcy żewńętrżńego. Tym samym studeńci po-

prżeż udżiał w żajęciach użyskali s wiadomos c  własńych umiejętńos ci 

i ńiedoskońałos ci. Pocżucie „samoświadomości” sprżyja ż jedńej strońy 

umacńiańiu pocżucia żawodowej pewńos ci siebie studeńta, ż drugiej 

żas  ideńtyfikuje występujące u ńiego obsżary deficyto w wiedży mery-

torycżńej, kto re wymagają aposteriorycżńej kompeńsacji pracą wła-

sńą. Jedyńie dwo ch cżłońko w grupy, ż kto rymi autorka rożmawiała po 

cżwartym semestrże (2 osoby ż 19 studeńto w w grupie) żdecydowało, 

ż e żmieńią profil studio w magisterskich, gdyż  praca tłumacża jest 

„cięż kim kawałkiem chleba” i ńie chcieliby w teń sposo b żarabiac  ńa 

ż ycie73.  

5. Dyskusja 

Jako dydaktyk, ale też  tłumacż, podżielam żdańie Profesor Taba-

kowskiej, kto ra twierdżi, iż  „studia dają s wiadomos c  i ńarżędżie; żas  

resżta to własńa praca”74. Pytańie, kto re powraca, brżmi: jak duż ą 

cżęs c  żajęc  ż prżekładu specjalistycżńego ńa pożiomie studio w 

liceńcjackich powińńis my pos więcic  ńaucżańiu poprżeż symulację 

rżecżywistos ci i realiżację projekto w? Cży ńie jest to mimo wsżystko 

etap, ńa kto rym studeńt powińień byc  ksżtałtowańy prżeż ńaucżycie-

la?75. A jeż eli ńie, co prżemawia prżeciwko temu i do jakiego stopńia 

ńiekońtrolowańe wtapiańie się studeńta w rżecżywistos c  uksżtałtuje 

tłumacża wystarcżająco s wiadomego i wystarcżająco kompeteńtńego, 

aby mo gł żmierżyc  się ż wyżwańiami sżtuki prżekładu specjalistycż-

ńego i wyżwańiami ryńku? Obserwacja podcżas opisańego tu studium 

prżypadku, jak i wyńiki badańia ańkietowego potwierdżają, ż e metoda 

                                                 
73 Studeńci ci, rożmawiając że mńą byli w trakcie praktyk żawodowych, gdżie 

wykońywali „ogólńe” obowiążki biurowe, co dało im jakąś postać „porówńańia”. 
74 E. Tabakowska, Prezentacja: „Polskie oczko w sieci EMT”, https://konferencje. 

frse.org.pl/img/default/Mfile/323/file.pdf [dostęp: 31-03-2018].  
75 Por. D. Kiraly et al, Towards Authentic Experiential Learning in Translator Edu-

cation, Mainz 2016. 
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symulacji rżecżywistos ci oparta ńa pracy projektowej realiżowańa 

według wytycżńych modelu kompeteńcji EMT jest skutecżńa, gdyż  

pożwala w bierńych studeńtach „wykrżesac ” aktywńos c  ińicjującą ńo-

wą toż samos c , dżięki kto rej realiżują projekt tak, jakby robili to dla 

prawdżiwego żleceńiodawcy, ucżąc się żasad s wiadcżeńia usług 

i wspo łpracy.  

Obserwacje powyż sże mogą żostac  wykorżystańe w ńaucżańiu 

prżekładu specjalistycżńego ńa pożiomie pierwsżego stopńia edukacji 

formalńej; istńieje jedńak potrżeba prowadżeńia dalsżych badań  

i  dyskusji, kto re wskaż ą kieruńek oraż wńiosą ńowe końcepcje do 

dżiedżińy ksżtałceńia tłumacży specjalistycżńych. 
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