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TŁUMACZENIE TEKSTÓW SPECJALISTYCZNYCH, SPECJALISTYCZNE 
ODMIANY JĘZYKÓW I SOCJOJĘZYKOZNAWSTWO 
 
Seminarium magisterskie jest poświęcone szczegółowemu omówieniu trzech zasadniczych 
zagadnień z zakresu lingwistyki stosowanej: procesów tłumaczenia tekstów specjalistycznych oraz 
ich przekładom, specjalistycznym odmian języków angielskiego i polskiego, a także szeroko 
rozumianemu socjojęzykoznawstwu.  
W ramach bloku zagadnień poświęconemu procesom tłumaczenia tekstów specjalistycznych 
oraz ich przekładom omawiana będzie teoria i praktyka przekładu tekstów literackich (proza, 
poezja, poezja śpiewana) tekstów technicznych (np. instrukcje obsługi), tekstów specjalistycznych 
(np. z dziedziny medycyny, rolnictwa, czy handlu, itp.), e-tekstów (strony internetowe), tekstów 
prawnych/prawniczych (np. umowy handlowe), tekstów audiowizualnych (np. audycji radiowych, 
telewizyjnych spotów reklamowych oraz filmów), a także tekstów prasowych (np. artykuły 
prasowe, wywiady). W ramach bloku zagadnień poświęconemu specjalistycznym odmianom 
języków angielskiego i polskiego omawiana będzie „zawodowość” języka (żrgonowość lub 
korpomowa), środowiska jego występowania (profesjolekty), grupa ich użytkowników (gwary 
środowiskowe) oraz funkcje leksyki tworzonej w ramach specjalistycznych leksykonów 
(kodyfikacja i restandaryzacja norm językowych). Wreszcie w ramach bloku zagadnień 
poświęconemu socjojęzykoznawstwu omawiane będzie szerokie spektrum badań nad 
społecznymi zachowaniami językowymi w ramach całych społeczności narodowych (American 
English a British English: amerykanizmy a brytycyzmy), etnicznych (etniczne odmiany języka: 
AAVE – African American Vernacular English, Yinglish – Yiddish English, Cockney, etc.), ale 
także tych środowiskowych (różne odmiany slangów), zarówno otwartych (hip-hopowe) jak i 
zamkniętych (gwary więzienne), które wpływają i rzeźbią każdy język narodowy.  
 
Wstępnym wymogiem uczestnictwa w seminarium jest biegła znajomość języka polskiego w 
mowie i piśmie. 
 
 
TRANSLATION OF SPECIALIZED TEXTS, SPECIALIZED VARIETIES OF 
ENGLISH AND POLISH, AND SOCIOLINGUISTICS 
 
This M.A. Seminar course covers three major modules: specialized translation, specialized 
varieties of languages, and sociolinguistics. The specialized translation module is primarily 
devoted to outline the translation theory and practice of the following specialized types of texts: 
literary texts (prose, poetry and sung poetry), technical texts (i.e. manuals and users’ guides), 
dedicated-specialization texts (i.e. medical, agricultural, business, etc.), e-texts (i.e. the Internet 
pages), legal texts (i.e. business agreements), audiovisual texts (i.e. the radio announcements, TV 
commercials, and films), the press articles, etc. Specialized varieties of English and Polish, the 
second module of the seminar, shades insight into “job jargon” (corptalk, business jargon), 
professional activity of its users (branch business speech), the speech communities of its users 
(professional sociolects), and the motives for creating and using specialized lexicons and corpora 
(coining, codifying, and processing language norms for specialized varieties of language). In the 
last module of this seminar – Sociolinguistics – the students will be familiarized with national 
and ethnic varieties of English (Briticisms vs. Americanisms, AAVE – African American 
Vernacular English, Yinglish – Yiddish English, Cockney, etc.), on-job sub-varieties of English 
and Polish (i.e. jargons, cants etc.), sociolectal varieties of English and Polish (slangs) as well as all 



non-formal and informal registers that shape the present-day condition of languages as we know 
them. 
 
Excellent proficiency in spoken and written Polish is a foremost entry requirement the students 
must meet to pick up this M.A. Seminar Course. 


