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Wykształcenie  
2015–teraz Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji: doktorat z historii bliskowschodniej, 

arabskiej i bizantyńskiej; stypendium DAAD 

2010–2012  Uniwersytet Paryż 1 Panteon-Sorbona: magisterium z historii, specjalizacja „Islam 
i Bizancjum” (dyplom z wyróżnieniem) 

2009-2010  Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”: stypendium Erasmus 

2007–2010 Uniwersytet Warszawski: licencjat ze studiów śródziemnomorskiego w ramach MISH 

Znajomość języka arabskiego 

Zaawansowana (C1): pisanie i czytanie w standardzie klasycznym, zaawansowane umiejętności 
konwersacyjne w dialekcie egipskim 

2010-2013: kursy językowe na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza 
i Uniwersytecie Panteon-Sorbona 

Styczeń–lipiec 2013, Instytut Francuski w Kairze: sześciomiesięczny kurs języka arabskiego 
(standard klasyczny oraz dialekt egipski) 

2012-2014: w sumie trzynaście miesięcy spędzonych w krajach arabskojęzycznych 

Znajomość języka francuskiego 

Biegła w mowie i piśmie (C2) 

Cztery lata studiów i pracy badawczej w Paryżu i Marsylii 

Dwie prace magisterskie i jeden artykuły naukowy napisane po francusku (uni-mainz.academia.edu/Sypiański) 

Wiele wystąpień konferencyjnych wygłoszonych po francusku (uni-mainz.academia.edu/Sypiański/CurriculumVitae) 

Znajomość innych języków obcych 

Włoski: biegły w mowie i piśmie (C1/C2) 

Angielski: biegły w mowie i piśmie (C1), IELTS: 7,5 

Rosyjski: średniozaawansowany (B1, konwersacyjny i umożliwiający biegłą lekturę tekstów) 

Kataloński: średniozaawansowany (B1, konwersacyjny i umożliwiający biegłą lekturę tekstów) 

Nowogrecki: średniozaawansowany (B1, konwersacyjny i umożliwiający biegłą lekturę tekstów), 
kurs językowy na Uniwersytecie Ateńskim (czerwiec-lipiec 2015, poziom B1) 

Greka starożytna i łacina: biegły w lekturze 
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Doświadczenie tłumaczeniowe 

Język arabski 


Wrzesień 2016, dla Médecins sans frontières oraz Médecins du monde: 

• tłumaczenia ustne z arabskiego na grecki, francuski i rosyjski w obozie dla uchodźców 
w Idomeni (na przejściu granicznym między Grecją a Republiką Macedonii) 

Sierpień i grudzień 2015, dla Fundacji PressClub: 

• kompilacja i tłumaczenie na arabski materiałów o dostępie do informacji publicznej w Polsce 
(7 stron obliczeniowych na arabski, grudzień 2015) 

• tłumaczenie na arabski tekstu Sylwii Szparkowskiej i Wojciecha Szpocińskiego, „Finanse 
samorządów w Polsce i UE – raport dla partnerów tunezyjskich” (13 stron obliczeniowych, 
sierpień 2015) 

Dla celów akademickich: 

• tłumaczenia średniowiecznych arabskich autorów na francuski i angielski  (Ṣāʿid al-Andalusī, 
Ibn Abī Uṣaybiʿa, ibn Ǧulǧul) 

• nieopublikowane polskie tłumaczenie fragmentów dziesiątowiecznego tekstu Ṣiwān al-Ḥikma 

Język francuski 


Dla miesięcznika Le monde diplomatique Polska: tłumaczenia na polski artykułów z francuskiej 
edycji miesięcznika (w sumie 28 stron obliczeniowych): 

• artykuł Vincenta Sizaire’a „Vous avez dit « terroriste » ?” opublikowany pt. „Gdy mówimy 
o terroryzmie…” w nr. 08/126  (sierpień 2016) 

• artykuł Akrama Belkaida „Au Maghreb, un soutien vigoureux à Bachar Al-Assad” 
opublikowany pt. „Dlaczego Maghreb popiera Baszara al-Asada?” w nr. 05/123 (2016) 

• artykuł Miguela Urbána „Agonie de l’« extrême centre » européen : polarisations 
européennes” (oczekuje na publikację) 

• artykuł Akrama Belkaida „Casse-tête américain à Mossoul” (oczekuje na publikację) 

Dla firmy Navimor: 

• tłumaczenie na polski artykułu „L'émergence de la Pologne comme acteur économique sur le 
continent” z czasopisma Forbes Afrique (kwiecień 2016)  

Język włoski 


Dla organizacji Greenpeace: 

• tłumaczenie na polski opisu kampanii People4Soil (people4soil.eu/pl/about, październik 2016) 
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Warsztat tłumaczeniowy i znajomość oprogramowania 

Lipiec 2014: tygodniowe praktyki w Biurze Tłumaczeniowym Intertext w Warszawie  

Znajomość oprogramowania CAT: 

• CafeTran Espresso 

• SDL Trados Studio 2015 (17 października 2016: udział w szkoleniu zorganizowanym przez 
biuro tłumaczeniowe Diuna) 

Znajomość innego oprogramowania: 

• zaawansowany poziom biegłości obsługi edytorów tekstu: Word, Writer, Pages, Google Docs 

• biegła obsługa oprogramowania OCR: Adobe Acrobat Pro X i Briss 

Profile na portalach tłumaczeniowych: 

• OneHourTranslation.com: ocena jakości tłumaczeń 4.5/5 

• Proz: proz.com/translator/1679911 

Doświadczenie w innych dziedzinach 
2009 – teraz Badania na temat kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich we wczesnym 

średniowieczu (w tym trzy publikacje specjalistyczne i osiemnaście wystąpień 
konferencyjnych, więcej: uni-mainz.academia.edu/Sypiański) 

III 2015 – II 2016  Asylos (europejska organizacja  z siedzibą w Brukseli; sekcja bliskowschodnia): 
wyszukiwanie i kompilowanie informacji na temat kontekstu politycznego 
i społecznego w państwach pochodzenia osób starających się o azyl, które mają 
pomóc sądom w ocenie wiarygodności ich relacji („country of origin 
information”). 

IX 2014 – III 2016  Kultura Liberalna (tygodnik): członek redakcji; piętnaście artykułów na temat 
migracji, historii i polityki bliskowschodniej i śródziemnomorskiej oraz 
separatyzmu katalońskiego (kulturaliberalna.pl/tag/jakub-sypianski/) 

X 2012 – IV 2015  Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (instytut badawczy przy 
Uniwersytecie Aix-Marseille): zatrudnienie w roli badacza w programie 
LabexMed i prowadzenie badań do doktoratu 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie  
z Ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
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