
Curriculum vitae 

Imię i nazwisko: Anna Trojnar (nazwisko rodowe: Tupaj) 

Data i miejsce  
urodzenia: 

28 sierpień 1980, Rzeszów 

Adres  
zameldowania: 

35-119 Rzeszów, ul. Zbyszewskiego 4/16, tel. 0 691 540 086                                                                    
 

Edukacja: 1988-1995 szkoła podst. nr 28 w Rzeszowie, ukończona z wyróżnieniem; 1995 lauretka Wojewódzkie-

go Stopnia Konkursu Języka Niemieckiego 

1995-1999 IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, klasa o profilu biologiczno-chemicznym; 

ukończone z wyróżnieniem 

1999-2004 Filologia Germańska na Uniwersytecie Rzeszowskim, październik 2002 – luty 2003 po-

byt na semestralnym stypendium naukowym Niemieckiej Centrali Wymiany Akade-

mickiej (DAAD) na Uniwersytecie w Konstancji; średnia ze studiów: 4, 95; praca magi-

sterska („Spójność semantyczna wybranych tekstów naukowych i popularnonaukowych z 

zakresu medycyny”) na ocenę bardzo dobrą, dyplom magistra filologii germańskiej na 

ocenę bardzo dobrą, także dyplom uznania rektora UR za wyniki na studiach; 

listopad 2004 – marzec 2006: studium podyplomowe w zakresie tłumaczeń w Instytucie Filologii 

Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego 

lipiec – sierpień 2006: pobyt na badawczym stypendium naukowym Niemieckiej Centrali Wymiany 

Akademickiej (DAAD) na Uniwersytecie w Halle (zebranie materiałów do pracy doktor-

skiej) 

październik 2006 i obecnie: studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filologii 

Uniwersytetu Rzeszowskiego; planowana rozprawa doktorska w j. niemieckim: „Aspekty 

kognitywne tworzenia spójności fachowych tekstów z zakresu medycyny i psychologii - 

studium kontrastywne”, październik 2008 r. - maj 2009 r. – staż naukowo-dydaktyczny 

w Zakładzie Teorii Komunikacji Językowej Instytutu Filologii Germańskiej UR 

Doświadczenie  
zawodowe: 

wrzesień 2004 – sierpień 2005 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Miłocinie, nauczyciel j. nie-

mieckiego, j. niemieckiego w agrobiznesie i j. niemieckiego w hotelarstwie; 

październik 2004-styczeń 2005 Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Germańskiej, prowadze-

nie zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego na zasadzie godzin zleconych 

wrzesień 2005-sierpień 2006 Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, nauczyciel j. niemieckiego  

październik 2005-czerwiec 2006 – Centrum Szkolenia Komputerowego i Języków Obcych Artom w 

Rzeszowie, lektorat języka niemieckiego 

wrzesień 2006-sierpień 2007 - Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie, nauczyciel j. niemieckiego 

listopad 2004 i obecnie – współpraca z biurami tłumaczeń MSJ, UNIA, AKCES, LIDEX, SECO, 

TEKST-TRANSLATOR, ONEWORD, INTERTEXT, TEVLA, PETRUK i in., obecnie jako 

AT Germanika Anna Trojnar 

Znajomość  
j. obcych: 

j. niemiecki – biegła znajomość w mowie i piśmie (także certyfikat ZDaF z 1999 r.) 

j. angielski – dobra znajomość w mowie i piśmie 

Dodatkowe  
umiejętności: 

Obsługa systemu Windows, Linux, Internetu, pakietu Office (Word, Outlook, Power Point, Excel), Ope-

nOffice, WordFasta, Tradosa; prawo jazdy kat. B 

Zainteresowania: medycyna, chemia, literatura, informatyka, języki obce, polityka 

 


