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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
9/2013 - 12/2013 Mlingua

praktyki translatorskie
6/2013 Biuro Tłumaczeń Esplica

tłumacz  
tłumaczenia pisemne oraz ustne (m.in. na potrzeby żołnierzy duńskich 
przeprowadzających ćwiczenia w Szczecinie)

10/2012 – 6/2013

9/2011 – 6/2012

9/2010

7-8/2010

Moose – Centrum Języków Obcych
Lektor Języka Angielskiego

Cool Kids – Kursy Językowe Patrycja Kryszałowicz
Lektor Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u
Praktyka nauczycielska

Ośrodek Wczasowy Polino
praca w recepcji, koordynacja zadań pozostałych pracowników; 

EDUKACJA
2012 - …

2011 - 2013

2008 - 2011

Szkoła  Tłumaczy  na  Wydziale  Filologicznym  Uniwersytetu 
Szczecińskiego
Studia podyplomowe: Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny 

Uniwersytet Szczeciński
Kierunek: Filologia angielska
studia II stopnia (magisterskie)
Tytuł: Magister filologii angielskiej

 → praca  magisterska  pt.  „Analiza  porównawcza  nazw  polskich, 
brytyjskich  i  amerykańskich  spółek  handlowych  oraz  terminów 
związanych z prawem handlowym”

→  udział  w warsztatach zorganizowanych w ramach działalności  Koła 
Naukowego  „Linguaphile”  oraz  poprowadzenie  części  warsztatów 
dotyczącej tłumaczenia dokumentów;

Uniwersytet Szczeciński
Kierunek: Filologia angielska
Tytuł: Licencjat z dodatkową specjalnością nauczycielską oraz wiedzą o 



kulturze

→  wygrana  w  konkursie  translatorskim  zorganizowanym  przez  Koło 
Naukowe „Linguaphile”

UMIEJĘTNOŚCI
● prawo jazdy kat. B;
● znajomość języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym;
● biegła znajomośc obsługi komputera (programy MS Office);
● podstawowa umiejętnośc obsługi programu Déjà Vu;
● łatwe nawiązywanie nowych kontaktów;
● umiejętnośc pracy indywidualnej oraz w zespole;
● umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz konsekwencja w działaniu;
● motywacja w celu zdobycia wiedzy oraz umiejętności pozwalających na wykonywanie zawodu tłumacza 
przysięgłego;
ZAINTERESOWANIA
● tłumaczenie literatury, zwłaszcza fantasy oraz science-fiction;
● muzyka (rock, heavy metal);
● opieka nad psem, aktywne spędzanie wolnego czasu, podróżowanie;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 
dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).


