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Program praktyk studenckich w ramach wymiany wiedzy 

lingwistyczno-informatycznej pomiędzy firmą euroscript Polska z 

siedzibą w Krakowie a Katedrą Filologii Germańskiej Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

Szanowni Państwo! 

 

Jesteśmy przekonani, że młodzież, która kształci się w murach Państwa 

uczelni, posiada nieograniczony potencjał i umiejętności poszukiwane obecnie na 

rynku pracy, które my, jako przyszły pracodawca, moglibyśmy wykorzystać. 

Dlatego już teraz chcielibyśmy nawiązać z nimi kontakt w ramach praktyk. W 

zależności od dotychczas posiadanej wiedzy dany student będzie miał okazję 

sprawdzić swoje umiejętności, uczestnicząc w produkcji Dzienników Urzędowych 

Unii Europejskiej (części S i L) w języku niemieckim lub wykonując tłumaczenia 

techniczne. 

Praktyki w firmie euroscript Polska trwają 2 tygodnie, przy czym, w zależności 

od umiejętności studenta i jego zainteresowań, może on zostać skierowany do 

innego działu firmy na kolejne 2 tygodnie. Na szkoleniu, w tym samym czasie 

mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, dlatego jego termin najlepiej jest ustalić 

z miesięcznym wyprzedzeniem.  

Jeżeli chodzi o wstępne wymogi stawiane kandydatom, to preferowani są 

studenci 4 lub 5. roku lub 3. roku studiów licencjackich, z kierunków: filologia, 

lingwistyka stosowana, prawo lub dziennikarstwo. Wymagana jest również 

znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym konwersację. 

 Praktyki w firmie euroscript Polska przebiegają wielotorowo. W zależności od 

umiejętności kandydata i jego zainteresowań oferujemy do wyboru praktyki w 

działach: 
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• Tłumaczenia 

• Produkcja Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej serii S i L 

• DTP 

Na pierwszym etapie rekrutacji kandydat poddawany jest pisemnemu testowi, 

który różni się w zależności od tego, do jakiego działu student aplikuje. 

Ostateczna decyzja podejmowana jest na podstawie wyniku testu. W wypadku, 

kiedy student stara się o praktyki w dziale tłumaczeń, a nie uzyska odpowiedniej 

ilości punktów, zostaje mu przedstawiona oferta praktyk w dziale produkcji 

Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej serii S i L. Również student, który 

zakończył pomyślnie praktyki w dziale tłumaczeń, może je przedłużyć o kolejne 2 

tygodnie w dziale produkcji. 

 

                                                

 

 

 

                     Tekst  próbny: Ok              Tekst próbny: min. pkt. Test Test 

? 
Dział 

Tłumaczeń 
Dział Produkcji Dzienników 
Urzędowych Unii Europejskie serii S i L 

Dział DTP 
  

 
 

 

Program praktyk w poszczególnych działach wygląda następująco: 

 

Dzień Dział Tłumaczeń 
Produkcja Dzienników 

Urzędowych Unii 
Europejskiej serii S i L 

 DTP 

1 Profil firmy 

Specyfika projektów 
tłumaczeniowych 
(planowanie zasobów, 
zarządzanie) 

Zasady współpracy z 
tłumaczami 
zewnętrznymi (proces 

Profil firmy 

Zamówienia publiczne w 
Unii Europejskiej i w 
Polsce: 

- Dyrektywy, rodzaje 
formularzy, zasady; 

-Urząd Publikacji, Dzienniki 
Urzędowe UE serii S i L, 

Profil firmy 

Specyfikacja projektów 
tłumaczeniowych (planowanie 
zasobów, zarządzanie) 

Zasady współpracy z 
tłumaczami zewnętrznymi 
(proces rekrutacji, wymagania) 
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rekrutacji, wymagania) 

 

TED (inne strony 
internetowe) 

2 Organizacja pracy 
tłumacza 

Proces tłumaczenia- 
sposoby i techniki, 
etapy, specyfikacja 
tekstów 

Warsztat tłumacza- 
słowniki, bazy 
terminologiczne itp.  

Zasady weryfikacji/ 
korekty językowej 
dokumentów 

 

Wprowadzenie do 
programu JOS (przebieg 
pracy, interfejs, 
podstawowe komendy)  

Dokumenty obsługiwane 
przez JOS 

Narzędzia używane do 
obsługi programu JOS 
(menedżer tytułów, 
wyszukiwarka, menedżer 
adresów, kodów CPV i 
NUTS) 

Pierwsza weryfikacja – 
podstawowe zasady 

MS Word: 

- zasady typograficzne, 

- praca ze stylami, 

- auto tekst 

Strukturyzacja dokumentów, 
specyfikacja klientów (Trumpf, 
CDT) 
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Narzędzia 
tłumaczeniowe I: 
Trados 

Szkolenie w zakresie 
obsługi:  

Tageditor 

Word, Excel, 
PowerPoint 

Workbench 

WinAlign 

Multiterm 

Pierwsza weryfikacja w 
praktyce 

OCR: ABBYY FineReader 6.0 
Professional 

Adobe InDesign: 

- podstawy 

- grafiki 

- szablony 

- operacje przed wydrukiem 

4 Trados w praktyce 
(tłumaczenia) 

Pierwsza weryfikacja w 
praktyce 

Grafika komputerowa: 

- hardware/ software 

- typy (wektor, raster) 

- kolory 

Grafiki bitmapowe (Adobe 
Photoshop CS) 

Grafiki wektorowe (Adobe 
Illustrator CS) 

5. Trados w praktyce 
(tłumaczenia) 

Pierwsza weryfikacja w 
praktyce 

Adobe Frame Maker – 
podstawy, kooperacja z 
klientami 

6 Narzędzia 
tłumaczeniowe II: 
Transit (PM, data 

Tłumaczenie dokumentów: 
STD I NSDT  

TeX: 

- podstawy 
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exchange) 

Transit + Termstar 

- wspólne środowisko 

- TOC, TOF, TOT 

- Makra w LaTeX  

7 Transit w praktyce Korekta tekstu 
(Proofreading) – zasady, 
mark -ups 

Współzależności między DTP a 
CAT w Tradosie-: MS Word, 
Adobe InDesign, Adobe Frame 
Maker, QuarkXPress 

Przetwarzanie tekstu w 
praktyce 

8 Transit w praktyce 

Pomoc w pracach 
tłumaczeniowych i 
terminologicznych 

Korekta tekstu 
(Proofreading) w praktyce  

MS Power Point 

9 Procedury jakości 

Kontrola jakości 

Korekta tekstu 
(Proofreading) w praktyce 

Przetwarzanie tekstu w 
praktyce  

10 Pytania i odpowiedzi 

Ocena praktyk 
studenckich 

Pytania i odpowiedzi 

Ocena praktyk studenckich 

Pytania i odpowiedzi 

Ocena praktyk studenckich 

Wymogi 
wstępne 

Doskonała znajomość 
języka polskiego i 
obcego 

Dbałość o poprawność 
językową 

Znajomość pakietu MS 
Office 

Znajomość tematyki 
UE  

 Znajomość zagadnień 
technicznych 
(robotyka, przemysł 
motoryzacyjny, 
zbrojeniowy, 
konstrukcja silników i 
maszyn) mile widziana 

Znajomość tematyki UE  

Dbałość o szczegóły 

Znajomość pakietu MS Word 

Podstawowa wiedza z zakresu 
grafik komputerowych 

 Otwarty i chętny do nauki 

 

 Będzie nam niezmiernie miło gościć studentów Państwa Uczelni w progach 
naszej firmy i dołożymy wszelkich starań, aby okres praktyk okazał się dla 
nich jak najbardziej owocny i przydatny w ich dalszym życiu zawodowym. 
Jednocześnie pozwolimy zachować sobie CV każdego z nich w naszej bazie 
danych, aby w przyszłości móc korzystać z ich wysokich kwalifikacji i 
nieocenionych umiejętności.  

 Wszystkich zainteresowanych studentów prosimy o kontakt drogą mailową: 
praktyki@euroscript.pl  

mailto:praktyki@euroscript.pl

