
 

UCHWAŁA NR 149/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 października 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Przekładu 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Przekładu od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  

1 października 2020 r. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 149/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 21 października 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Przekładu 
 
                                         

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 180 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 
Semestr I 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Polska i angielska terminologia prawna i 
gospodarcza 30 wykłady zaliczenie na 

ocenę 4 

2. Przekład umów 30 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę 6 

3. Przekład ustny 30 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę 5 

Razem  15 
 
Semestr II 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Przekład dokumentów gospodarczych 16 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 3 

2. Przekład poświadczony 30 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 5 

3. Przekład dokumentów finansowych 16 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 3 

4. Praktyczna stylistyka polska 14 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 2 

5. Komputerowe wspomaganie przekładu 14 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 2 

Razem  15 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Wydział Filologiczny 
Studia Podyplomowe Przekładu 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 

Posiada uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu 
językoznawstwa i przekładoznawstwa w systemie nauk 
humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej; potrafi tę wiedzę rozwijać i stosować w 
działalności zawodowej. 

P7S_WG 

SP_W02 Ma wiedzę o źródłach informacji dotyczących studiowanego języka 
oraz kultury tego języka. P7S_WG 

SP_W03 Słuchacz zna i rozumie polską i angielską terminologię z zakresu 
gospodarki, prawa i finansów  na poziomie rozszerzonym. P7S_WG 

SP_W04 

Ma uporządkowaną wiedzę o istotnych dla przekładu elementach i 
zjawiskach języka obszaru będącego przedmiotem studiów oraz o 
wybranych zagadnieniach z prawa i gospodarki krajów z tego 
obszaru. 

P7S_WG 

SP_W05 

Zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i 
problematyzowania różnych tekstów powstałych na obszarze 
będącym przedmiotem studiów, jak i innych kultur, według 
najważniejszych teorii i szkół badawczych. 

P7S_WG 

SP_W06 
Ma pogłębioną wiedzę na temat problemów i wyzwań komunikacji 
interkulturowej; potrafi tę wiedzę stosować w działalności 
zawodowej. 

P7S_WG 

SP_W07 
Ma pogłębioną wiedzę na temat przekładu ustnego i pisemnego 
jako zjawiska językoznawczego i społecznego; potrafi tę wiedzę 
stosować w działalności zawodowej. 

P7S_WG 

SP_W08 

Rozumie w sposób pogłębiony powiązania pomiędzy dziedzinami 
nauki i dyscyplinami naukowymi właściwymi dla filologii, a także 
pomiędzy naukami filologicznymi i innymi dyscyplinami, zwłaszcza 
z zakresu nauk prawnych i ekonomii. 

P7S_WG 

SP_W09 
Ma świadomość miejsca polszczyzny wśród innych języków i 
rozumie konieczność ciągłego doskonalenia kompetencji 
językowej w języku ojczystym. 

 P7S_WG 

SP_W10 
Słuchacz zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa 
autorskiego oraz uznaje konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej. 

P7S_WK 

SP_W11 Ma uporządkowaną wiedze na temat korzystania z narzędzi 
komputerowego wsparcia pracy tłumacza. P7S_WK 

SP_W12 
Zna i rozumie zasady przekładu ustnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem przekładu a vista oraz przekładu 
konsekutywnego. 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
Ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka angielskiego (poziom C1 wg wymagań ESOKJ). 
Potrafi używać prawnych i gospodarczych odmian tego języka. 

P7S_UK  

SP_U02 
Potrafi zbudować spójny przekład dokumentów gospodarczych, 
prawnych i finansowych w języku angielskim i w języku polskim, 
formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania. 

P7S_UW 

SP_U03 
Potrafi, w języku polskim i angielskim, porozumiewać się z 
wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie prawa, gospodarki i finansów. 

P7S_UK 

SP_U04 
Posiada umiejętności badawcze (analiza prac innych autorów, 
synteza poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi 
badawczych, wyciąganie wniosków, opracowanie i prezentacja 

P7S_UW 
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wyników) pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów 
w obrębie przekładoznawstwa. 

SP_U05 

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy i wyszukiwać ekwiwalenty; potrafi 
zdobywać wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych, prawnych 
i ekonomicznych i stosować ją w nowych sytuacjach; potrafi 
znaleźć odniesienia do dziedzin z pogranicza filologii prawa i 
gospodarki oraz wykorzystać odnośną wiedzę i spostrzeżenia do 
celów analitycznych i interpretacyjnych. 

P7S_UW 

SP_U06 

Potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać uzyskaną wiedzę; 
potrafi celowo i skutecznie zastosować w sytuacjach zawodowych 
zdobyte umiejętności komunikowania się; potrafi efektywnie i 
autonomicznie dostosowywać i modyfikować wiedzę i umiejętności 
do potrzeb zawodowych (analizować problemy oraz rozwiązywać 
zadania o charakterze praktycznym). potraf porozumiewać się ze 
specjalistami oraz współdziałać w zespole, pełniąc również funkcje 
kierownicze. 

P7S_UU 
P7S_UO 

SP_U07 Potrafi wykorzystać narzędzia komputerowego wspomagania 
pracy tłumacza. P7S_UW 

SP_U08 

Potrafi dokonać pogłębionej analizy zjawisk językowych, 
odwołując się do konkretnych metod opisu języka, używając 
terminologii stosowanej w języku angielskim oraz w języku 
polskim. 

P7S_UW 

SP_U09 

Potrafi analizować teksty z zakresu prawa, gospodarki i finansów, 
dostrzegać podobieństwa i różnice między nimi, jak też celowo i 
umiejętnie korzystać z posiadanej wiedzy fachowej; potrafi 
wykorzystać te umiejętności w pracy zawodowej. 

P7S_UW 

SP_U10 

Potrafi dokonać pogłębionej analizy i interpretacji aspektów 
kulturowych właściwych dla obszaru kultury języka angielskiego i 
polskiego, stosując oryginalne podejścia i odwołując się do 
konkretnych metod opisu właściwego dla przekładoznawstwa. 

P7S_UW 

SP_U11 Potrafi dokonywać przekładu ustnego zarówno w trybie a vista jak 
i konsekutywnie. P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w 
zakresie samodzielnego rozwijania umiejętności językowych; 
potrafi organizować proces samodzielnego dokształcania się w 
obrębie dziedzin wiedzy związanych z przekładem. 

P7S_KK 

SP_K02 

Potrafi gospodarować czasem i realizować w wyznaczonych 
terminach, samodzielnie lub w zespole, określone zadania; potrafi 
dokonać wyboru optymalnego rozwiązania i skutecznie przekonać 
do swoich racji; jest odpowiedzialny za wyniki uzyskane w pracy 
zespołowej. 

P7S_KO 

SP_K03 Ma świadomość znaczenia zasad etyki zawodowej tłumacza w 
pracy własnej i innych osób; postępuje zgodnie z tymi zasadami. P7S_KR 

SP_K04 Stosuje w praktyce zasady odnoszące się do ochrony prawa 
autorskiego. P7S_KR 

SP_K05 
Ma świadomość istnienia różnic kulturowych i związanych z nimi 
wyzwań; rozumie konieczność kształtowania postaw tolerancji i 
empatii. 

P7S_KK 

SP_K06 Rozumie zasady pluralizmu kulturowego; potrafi w praktyce 
stosować wiedzę o mechanizmach komunikacji interkulturowej. P7S_KO 

 
 

 
 


