
Zakład Translatoryki



Współorganizacja konferencji naukowych:

❏ Cognitive Linguistics in the Year 2012, 17–18 września 
2012

❏ konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich 
Filologii Angielskiej PASE pt. “Emotion(s)”, 17-19 
kwietnia 2015



Publikacje:







Inne osiągnięcie naukowe:

❏ 30 artykułów
❏ 4 redagowane prace zbiorowe
❏ ponad 30 wykładów oraz odczytów na 

międzynarodowych konferencjach naukowych



Członkowie:

❏ dr hab. Michał Garcarz - Kierownik
❏ prof. dr hab. Leszek Berezowski
❏ dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr
❏ dr Piotr Czajka
❏ dr Maciej Litwin
❏ dr Michał Szawerna
❏ dr Marcin Walczyński
❏ dr Jacek Woźny



Zainteresowania badawcze:

❏ Filozofia języka
❏ Gramatyka historyczna
❏ Językoznawstwo komputerowe oraz korpusowe
❏ Językowy obraz polityki regionalnej i polityki 

innowacyjności w UE



❏ Językoznawstwo kontaktowe
❏ Językoznawstwo korpusowe
❏ Kreolingwistyka (studia nad pidżynami i kreolami)
❏ Leksykologia i leksykografia
❏ Przedimki w angielskich nazwach własnych



❏ Przekład ustny i pisemny
❏ Języki specjalistyczne i ich dydaktyka (język biznesu, 

język prawa)
❏ Semantyka kognitywna
❏ Socjolingwistyka
❏ Teoria komunikacji



❏ Tłumaczenia filmowe
❏ Tłumaczenia techniczne
❏ Tłumaczenie specjalistyczne prawnicze
❏ Tłumaczenie w kontekście instytucjonalnym



Członkostwo w towarzystwach naukowych:

❏ European Society for Translation Studies (EST)
❏ Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o 

Komunikacji Językowej (TERTIUM)
❏ Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego 

(PTJK)
❏ Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i 

Specjalistycznych (TEPIS)
❏ Polish Association for the Study of English (PASE)



Plany naukowe:

❏ Organizacja międzynarodowej e-konferencji “Cognitive 
Linguistics in Wrocław” (2015)

❏ Organizacja konferencji Cognitive Linguistics in the year 
2016 oraz e-konferencji Cognitive Linguistics in Wrocław 
2016 (we współpracy z PTJK)

❏ Redakcja tomów zbiorowych pt. “Cognitive and 
Psychological Aspects of Interpreting”, “On the Verge 
between Language and Translation” oraz tomu po 
konferencji PASE pt. “Emotion(s)”



Działalność popularyzatorska i współpraca z biznesem:

❏ Wykłady otwarte dla szkół średnich z serii “The Art of 
Translation”

❏ Cykliczne konkursy „Tłumacze na Start!” 
(we współpracy z firmą Skrivanek)

❏ Uczestnictwo w grupie badawczej PACTE


