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Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 25/2019 

Rektora PWSW w Przemysłu z dnia 27 marca 2019 r.  

 

KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  

1. Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Humanistyczno-Artystyczny 

2. Nazwa kierunku studiów Filologia angielska 

3. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  Studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Informatyczne narzędzia tłumaczeniowe 

7. Kod przedmiotu IHA-T-03 

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot specjalizacyjny 

9. Status przedmiotu Fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w harmonogramie 

realizacji zajęć 
Semestr II 

11. Język wykładowy angielski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć mgr Paweł Cisło 

14. Odpowiedzialny za realizację zajęć mgr Paweł Cisło 

2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów 

Wykład  

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

- 30 - - - - 

3. Cele przedmiotu 

C_01 - student potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i narzędzi internetowych 

wspomagających tłumaczenie i naukę języka  

C_02 - student potrafi używać pakietu biurowego w sposób ułatwiający pracę tłumacza 

C_03 - student potrafi używać narzędzi TM (Translation Memory) i innych narzędzi CAT 

wspomagających tłumaczenie 

C_04 - student potrafi w sposób kreatywny i odpowiedzialny korzystać z narzędzi tłumaczenia 

automatycznego, jednocześnie będąc świadomym ich ograniczeń 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Średnio zaawansowana umiejętność obsługi komputera, w szczególności podstawowa 

znajomość pakietu biurowego (MS Office, LibreOffice / Open Office itp.) oraz umiejętność w 

miarę sprawnego pisania na klawiaturze. 
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5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się  

Lp. Opis efektów kształcenia 
Odniesienie do 

kierunkowych efektów 

kształcenia 

W_01 
Student zna zasady tworzenia tłumaczeń z zastosowaniem narzędzi 

informatycznych 

K_W03 

W_02 
Student ma ogólną wiedzę o zasadach analizy tekstu przy 

tłumaczeniach 
K_W04, K_W06, 

K_W07 

W_03 
Student posiada podstawową wiedzę o redagowaniu tekstów w 

narzędziach CAT 

K_W10 

W_04 
Student zna podstawy prawa dot. własności intelektualnej oraz prawa 

autorskiego w pracy tłumacza 

K_W12 

U_01 
Student potrafi sprawnie tłumaczyć teksty z i na język angielski z 

wykorzystaniem narzędzi CAT i innych zasobów 

K_U01, K_U02, 

K_U04 

U_02 Student potrafi tworzyć dwujęzyczne bazy terminów K_U05 

U_03 

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

wykorzystywać informacje, wykorzystując źródła internetowe oraz 

narzędzia komputerowe 

K_U09 

U_04 
Student potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności w 

wykorzystaniu narzędzi tłumaczeniowych 

K_U10 

K_01 
Student ma świadomość znaczenia profesjonalizmu w podejściu do 

pracy tłumacza 

K_K03 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych wg form dydaktycznych Liczba 

godzin 

C_1 
Wprowadzenie do tematyki kursu. Omówienie dostępnych narzędzi ułatwiających 

pracę tłumacza i ogólnie pracę z językiem 

2 

C_2 Narzędzia sprawdzające pisownię i gramatykę  4 

C_3 Używanie narzędzi dostępnych w pakiecie biurowym 2 

C_4 Internetowe bazy terminów 2 

C_5 Tworzenie bazy terminów / glosariusza w arkuszu kalkulacyjnym 4 

C_6 Narzędzia CAT / pamięci tłumaczeniowe: SmartCAT 6 

C_7 Narzędzia CAT / pamięci tłumaczeniowe: OmegaT 6 

C_8 Ćwiczenia z tłumaczeniem automatycznym 4 

 Suma: 30 

7. Metody weryfikacji efektów kształcenia  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

Efekt Forma weryfikacji 
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kształcenia Egzamin 

ustny 
Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01    x    

W_02    x    

W_03    x    

W_04    x    

U_01    x    

U_02    x    

U_03    x    

U_04    x    

K_01       

obserwacja 

pracy 

studenta 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć 

N1 Ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów i projektora 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

9.1 Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Projekt 1 

F2 Projekt 2 

F3 Projekt 3 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie tematyki ćwiczeń na podstawie 

projektu F1-F3 – średnia zwykła 

9.2 Kryteria oceny 

Efekt 

kształcenia 

(przedmiotu) 
Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

W_02 

W_03 

W_04 

 

Projekty 

zaliczone ze 

średnią 60%-

69% 

Projekty 

zaliczone ze 

średnią 70%-

74% 

Projekty 

zaliczone ze 

średnią 75%-

84% 

Projekty 

zaliczone ze 

średnią 85%-

89% 

Projekty 

zaliczone ze 

średnią min. 

90% 

 

U_01 

U_02 

U_03 

Student potrafi 

korzystać z 

narzędzi korekty 

pisowni w 

pakiecie 

Student potrafi 

korzystać z 

narzędzi korekty 

pisowni w 

pakiecie 

Student potrafi 

swobodnie 

korzystać z 

narzędzi korekty 

pisowni w 

Student potrafi 

swobodnie 

korzystać z 

narzędzi korekty 

pisowni w 

Student potrafi 

swobodnie 

korzystać z 

narzędzi korekty 

pisowni w 
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U_04 

 

 

 

biurowym i 

przeglądarce, 

oraz bez 

problemu 

korzysta z 

różnych 

słowników i 

encyklopedii 

internetowych. 

Potrafi w 

podstawowym 

zakresie używać 

narzędzia 

wyszukiwania i 

zamiany, 

podstawowych 

narzędzi 

statystycznych 

oraz 

porównywania 

dokumentów, a 

także tworzyć 

proste bazy 

terminologiczne 

w arkuszach 

kalkulacyjnych. 

W bardzo 

podstawowym 

zakresie potrafi 

korzystać z 

pamięci 

tłumaczeniowych 

i innych narzędzi 

CAT. 

biurowym i 

przeglądarce, 

oraz bez 

problemu 

korzysta z 

różnych 

słowników i 

encyklopedii 

internetowych. 

Potrafi w 

podstawowym 

zakresie używać 

narzędzia 

wyszukiwania i 

zamiany, 

podstawowych 

narzędzi 

statystycznych 

oraz 

porównywania 

dokumentów, a 

także tworzyć 

proste bazy 

terminologiczne 

w arkuszach 

kalkulacyjnych. 

W podstawowym 

zakresie potrafi 

korzystać z 

pamięci 

tłumaczeniowych 

i innych narzędzi 

CAT. 

pakiecie 

biurowym i 

przeglądarce, 

oraz korzystać z 

różnych 

słowników i 

encyklopedii 

internetowych. 

Potrafi używać 

większości 

funkcji narzędzia 

wyszukiwania i 

zamiany oraz 

narzędzi 

statystycznych i 

porównywania 

dokumentów, a 

także tworzyć 

bazy 

terminologiczne 

w arkuszach 

kalkulacyjnych. 

Potrafi korzystać 

z  pamięci 

tłumaczeniowych 

i innych narzędzi 

CAT. 

pakiecie 

biurowym i 

przeglądarce, 

oraz korzystać z 

różnych 

słowników i 

encyklopedii 

internetowych. 

Potrafi używać 

wszystkich 

funkcji narzędzia 

wyszukiwania i 

zamiany oraz 

narzędzi 

statystycznych i 

porównywania 

dokumentów, a 

także tworzyć 

bazy 

terminologiczne 

w arkuszach 

kalkulacyjnych. 

Potrafi korzystać 

z pamięci 

tłumaczeniowych 

i innych narzędzi 

CAT. 

pakiecie 

biurowym i 

przeglądarce, 

oraz korzystać z 

różnych 

słowników i 

encyklopedii 

internetowych. 

Potrafi używać 

wszystkich 

funkcji narzędzia 

wyszukiwania i 

zamiany oraz 

narzędzi 

statystycznych i 

porównywania 

dokumentów, a 

także tworzyć 

rozbudowane, w 

pełni 

funkcjonalne 

bazy 

terminologiczne 

w LibreOffice. 

Potrafi w pełni 

wykorzystać 

możliwości 

pamięci 

tłumaczeniowych 

i innych narzędzi 

CAT. 

K_01 

Student w 

zadowalającym 

stopniu ma 

świadomość 

poziomu swojej 

wiedzy i 

praktycznych 

umiejętności w 

używaniu 

narzędzi CAT 

- 

Student w dużym 

stopniu ma 

świadomość 

poziomu swojej 

wiedzy i 

praktycznych 

umiejętności w 

używaniu 

narzędzi CAT 

- 

Student ma 

wysoką 

świadomość 

poziomu swojej 

wiedzy i 

praktycznych 

umiejętności w 

używaniu 

narzędzi CAT 

10. Literatura  

10.1 podstawowa 

1. Writer Guide 7.1. LibreOffice Documentation Team 2021 

2. Smartcat Help Center 

3. OmegaT User Manual 

https://help.smartcat.com/hc/en-us
https://omegat.sourceforge.io/manual-standard/en/index.html#__sethome
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10.2 uzupełniająca 

4. Calc Guide 7.0. LibreOffice Documentation Team 2020 

5. źródła internetowe 

11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie efektu 

do efektów zde-

finiowanych dla 

programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 
Sposoby oceny 

W_01 K_W03 C_01-04 C_1-8 N1 F1-F3, P1 

W_02 
K_W04, K_W06, 

K_W07 
C_01-04 C_1-8 N1 F1-F3, P1 

W_03 K_W10 C_03-04 C_4-8 N1 F1-F3, P1 

W_04 K_W12 C_04 C_1 N1 F1-F3, P1 

U_01 
K_U01, K_U02, 

K_U04 
C_01-04 C_1-8 N1 F1-F3, P1 

U_02 K_U05 C_02-03 C_5 N1 F1-F3, P1 

U_03 K_U09 C_01 C_4-8 N1 F1-F3, P1 

U_04 K_U10 C_01-04 C_1-8 N1 F1-F3, P1 

K_01 K_K03 C_01-04 C_1-8 N1 - 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 

Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie 

aktywności 

Udział w wykładach  - 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  - 

Udział w konsultacjach 4 

Suma godzin kontaktowych 34 

Samodzielne studiowanie treści wykładów - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne 
20 
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Przygotowanie do konsultacji 2 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów - 

Suma godzin pracy własnej studenta 22 

Sumaryczne obciążenie studenta 56 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
56 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
2 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

1. Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Paweł Cisło 

2. Dyrektor Instytutu: dr Irena Kozimala 

 

Przemyśl, data 


