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Program praktyki zawodowej 

kierunek Filologia angielska – spec. translatoryczna 

Celem praktyki studenckiej jest: 

• Praktyczne poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa lub 

instytucji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym oraz pozyskanie 

wiedzy w zakresie właściwej organizacji pracy tłumacza na 

poszczególnych stanowiskach, 

• Nabywanie doświadczeń wpływających na przygotowanie i 

samodzielną realizację zadań zawodowych, 

• Kształtowanie umiejętności wykorzystania i powiązania wiedzy 

teoretycznej, zdobytej podczas studiów, ze zdolnościami 

praktycznymi. 

• Rozwijanie kompetencji współpracy zespołowej, odpowiedzialności 

zawodowej, a także świadomości potrzeby dalszego kształcenia i 

nabywania umiejętności praktycznych. 

Program praktyki: 

Zapoznanie z: 

• rolą i miejscem zawodu tłumacza w systemie gospodarczym i 

społecznym, 

• zasadami funkcjonowania, strukturą organizacyjną i kompetencjami 

wybranych komórek jednostki, 

• rodzajami zadań wykonywanych przez podmiot, 

• sposobem przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz 

jednostki, 

• rodzajem dokumentacji, jej obiegu i kontroli, 

• bazą materialną i wyposażeniem stanowisk pracy, 

• stosowanymi technikami i kanałami komunikacji zewnętrznej, 

• realizacją zadań zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych 

rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych. 

Nabycie umiejętności: 

• zastosowanie wiedzy uzyskanej w trakcie studiów w praktyce 

działania przedmiotu tłumaczeń, 

• optymalizowania (efektywności) wykonywanej pracy, 

• sprawnego komunikowania się w procesach realizacji zadań 

zawodowych, 

• wykorzystywania i weryfikacji nabytego doświadczenia na poziomie 

wiedzy, analizy i opinii, 



• samodzielnego podejmowania decyzji wraz z przewidywaniem ich 

skutków w aspekcie pracy zespołowej tłumacza, 

• pozyskiwania niezbędnych informacji dla realizacji procesów pracy 

oraz samodoskonalenia. 

Kształtowanie kompetencji: 

• współpracy zespołowej i pełnienia różnych ról w ramach 

współdziałania zawodowego, 

• trafności oceny i określania priorytetów w wykonywaniu zadań, 

• świadomości konieczności ustawicznego dokształcania się i rozwoju, 

• przyjmowania odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe, 

• wykorzystywania i doskonalenia zdolności interpersonalnych oraz w 

komunikowaniu się z otoczeniem wewnątrz i na zewnątrz jednostki 

• poznanie atmosfery pracy oraz zdobycie umiejętności adaptowania 

się w różnych zespołach ludzkich. 

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: 

W01: Student zna i rozumie całość uporządkowanej wiedzy ogólnej, a w 

przypadku pewnych wybranych zakresów wiedzy szczegółowej 

obejmującej terminologię i metodologię z zakresu teorii tłumaczenia. 

W02: Student zna i rozumie całość podstawowej wiedzy na temat 

interpretacji tekstów oraz podstawowe metody ich krytycznej analizy. 

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności: 

U01: Student potrafi zastosować zaawansowaną umiejętność 

diagnostyczną i elementarną badawczą pozwalającą uzasadnić swoje 

stanowisko w zakresie tłumaczenia wybranych typów tekstów z języka  

obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy. 

U02: Student potrafi dobierać środki i innowacyjne metody pracy w 
sposób przedsiębiorczy w celu efektywnego wykonania pojawiających się 

zadań zawodowych o różnej złożoności i przewidywalności, typowych i 
nietypowych; w działaniach praktycznych wykorzystuje nowoczesne 

technologie. 

U03: Student potrafi wyszukiwać, selekcjonować,  analizować, 
interpretować,  oceniać, diagnozować i użytkować informacje ze źródeł 

pisanych i elektronicznych w celu rozwiązania złożonych i nietypowych 

problemów. 

Efekty uczenia się w zakresie kompetencji: 

K01: Student jest gotów do wykorzystania umiejętności komunikacyjnych, 
społecznych, interkulturowych oraz intra- i interpersonalnych, które 

predysponują do pracy w biurach tłumaczy  oraz postępowania w sposób 

odpowiedzialny i etyczny. 


