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Europass
Curriculum Vitae

Dane osobowe
Nazwisko(a) / Imi  (imiona) Pawliszak Krzysztof

Adres(y) Szkolna 1A/2, 22-680 Lubycza Królewska (Polska)
Tel. kom. +48 511 532 325
E-mail(e) krzysztofpawliszak@krzysztofpawliszak.pl, kpira@interia.pl

Obywatelstwo Polskie

Data urodzenia 02/05/1987

 M czyzna

Preferowane miejsce
zatrudnienia / charakter pracy

umacz

Do wiadczenie zawodowe

Daty 05/2010 
Zawód lub zajmowane stanowisko umacz, korektor

Podstawowy zakres prac i obowi zków - umaczenie i korekta tekstów i dokumentów o ró norodnej tematyce, g ównie, biznes, finanse,
marketing, medycyna (badania kliniczne, farmaceutyka), chemii (katy produktów niebezpiecznych
(MSDS)), muzyka oraz turystyka;
- T umaczenia zwrotne: badania kliniczne, badania psychologiczne.

Nazwa i adres pracodawcy Daniel Blaise Harcz
Kert utca 36, 2092 Budakeszi (W gry)

Typ dzia alno ci lub sektor umaczenia

Daty 01/02/2012 - 20/05/2012 – i do chwili obecnej
Zawód lub zajmowane stanowisko Praktyki w K International plc translation services; umowa po odbyciu praktyk

Podstawowy zakres prac i obowi zków Zarz dzanie projektami (PM, wieloj zyczne projekty dla du ych sieci handlowych, awiacja, projekty
medyczne), t umaczenia z i na j zyk polski/angielski, korekty, aktualizacja i zarz dzanie bazami
pami ci t umacze , zarz dzanie projektami na serwerze memoQ, wyszukiwanie informacji oraz
analiza j zykowa (tak e praca w dziale DTP).

Nazwa i adres pracodawcy K International plc
14 Davy Avenue, MK5 8PL Milton Keynes (Wielka Brytania)

Typ dzia alno ci lub sektor umaczenia

Daty 11/2011 
Zawód lub zajmowane stanowisko umacz

Podstawowy zakres prac i obowi zków umaczenia dla organizacji pozarz dowych (g ównie humanitarnych) o tematyce: rodowisko i
ekologia, medycyna.

Nazwa i adres pracodawcy Translators Without Borders
Suite 500 30 Main Street, 06810 Danbury CT (USA)

Typ dzia alno ci lub sektor umaczenia - organizacja pozarz dowa

Daty 08/2011 
Zawód lub zajmowane stanowisko umacz (pisemne i ustne)
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Podstawowy zakres prac i obowi zków - umaczenia programów i dokumentacji projektów europejskich stworzonych przez Fundacj ;
- T umaczenia ustne w parze angielski<>polski (symultaniczne, konsekutywne i szeptane) w czasie
konferencji i spotka  roboczych (czterodniowa konferencja w Augsburgu, Niemcy oraz dwudniowe
spotkanie robocze na S owacji).

Nazwa i adres pracodawcy Fundacja Ternopilska
ul. Narutowicza 32/6, 96-300 yrardów (Polska)

Typ dzia alno ci lub sektor rodek pomocy dla migrantów - dzia  t umacze

Daty 08/2010 
Zawód lub zajmowane stanowisko umacz freelancer

Podstawowy zakres prac i obowi zków umaczenia z j zyka angielskiego na polski: dokumentacje (akty, wnioski), teksty komercyjne (z
dziedzin: medycyna, media, prawo). Wspó praca z agencjami i grupami t umaczy.

Typ dzia alno ci lub sektor umaczenia

Daty 11/2009 
Zawód lub zajmowane stanowisko umacz/edytor

Podstawowy zakres prac i obowi zków - umaczenia, edycja i korekta tekstów;
- Koordynacja zespo u t umaczy;
- T umaczenia z dziedziny: prawa cz owieka, demokratyzacja, tolerancja, równo  rasowa polityka,
bie ce wydarzenia, geografia, kultura i prawo;
- Edytor sekcji polskiej Global Voices Lingua (http://pl.globalvoicesonline.org/)

Nazwa i adres pracodawcy Global Voices (http://globalvoicesonline.org/)
Typ dzia alno ci lub sektor NGO

Daty 05/2009 - 06/2009
Zawód lub zajmowane stanowisko Lektor/pomocnik nauczyciela j zyka angielskiego

Podstawowy zakres prac i obowi zków Prowadzenie zaj  z j zyka angielskiego w klasach ró nego stopnia (szko a podstawowa, liceum i
szko a zawodowa), w ramach praktyk organizowanych przez Urz d Administracyjny Galicji, Hiszpania.

Nazwa i adres pracodawcy IES Manuel Antonio
Avda. Madrid s/n, 36214 Vigo (Hiszpania)

Typ dzia alno ci lub sektor Edukacja

Daty 2009 
Zawód lub zajmowane stanowisko umacz, korektor

Podstawowy zakres prac i obowi zków umaczenia z dziedzin: medycyna, media, religia, lingwistyka, rodowisko. G ównie dokumentacja
oraz prace naukowe;
- T umaczenia dla organizacji NGO;
- Tworzenie napisów w wersji polskiej, angielskiej (t umaczenia), napisów dla osób nies ysz cych lub
niedos ysz cych (SDH), audio-deskrypcje oraz cie ki lektorskie (wieloj zyczne produkcje DVD).

Cz  projektów zrealizowana w ramach programu translatoryki na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim: t umaczenia na potrzeby festiwali (WatchDocs); wystaw (Galeria Labirynt);
audiodeksrypacja dla magazynu Poznaj wiat oraz WatchDocs;
Zlecenie IPN/TVP Historia - T umaczenie napisów, rozstawianie, kierowanie zespo em projektem

eby Polska by a Polsk , nad. grudzie  2011).
Nazwa i adres pracodawcy Projekty na zlecenie / samozatrudnienie
Typ dzia alno ci lub sektor umaczenia

Wykszta cenie i odbyte
szkolenia

Daty 10/2010 - 09/2012
Nazwa/tytu  uzyskanych kwalifikacji Magister: Filologia angielska (specjalizacja: translatoryka)
Podstawowe dziedziny kszta cenia /

nabyte umiej tno ci zawodowe
- Profil j zykowy
- Dodatkowa specjalizacja translatoryka - t umaczenia pisemne (literackie i w biznesie), t umaczenia

http://europass.cedefop.europa.eu.
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ustne (symultaniczne i konsekutywne; g ównie biznes), t umaczenia audio-wizualne (tworzenie
napisów (dwuj zyczne oraz SDH), audio-deskrypcji, cie ek lektorskich, AD dla sztuki, wst p do
umaczenia gier). Dodatkowo t umaczenia dla festiwali i udzia  w konferencjach;

- 4 semestry nauki j zyka chi skiego (poziom A2/B1). Kontynuacja.
Nazwa i typ instytucji

edukacyjnej/szkoleniowej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II
Al. Rac awickie 14, 20-950 Lublin (Polska)

Daty 10/2006 - 09/2009
Nazwa/tytu  uzyskanych kwalifikacji Licencjat - Filologia angielska
Podstawowe dziedziny kszta cenia /

nabyte umiej tno ci zawodowe
Profil j zykowy/literacki;
- Socjalizacja zawodowa - pedagogiczna. Dodatkowa cie ka: j zyk niemiecki, specjalizacja
nauczycielska, nauczyciel j zyka niemieckiego.
- Temat pracy licencjackiej: "Influence of being bilingual or multilingual on foreign language
acquisition". Obroniona z ocen  bardzo dobr ;

- 4 semestry nauki j zyka chi skiego (poziomy A1-A2/B1). Wyjazd studyjny do Chin.

-Wymiana studencka - Program Erasmus, Universidade de Vigo, Hiszpania (1 semestr).
Nazwa i typ instytucji

edukacyjnej/szkoleniowej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II
Al. Rac awickie 14, 20-950 Lublin (Polska)

Daty 20/06/2009 - 03/07/2009
Podstawowe dziedziny kszta cenia /

nabyte umiej tno ci zawodowe
Krótki kurs j zyka chi skiego organizowany prze Yangtzy Normal University, Fuling. Poziom A2,
zako czony egzaminem.

Nazwa i typ instytucji
edukacyjnej/szkoleniowej

Yangtze Normal University
(Chiny)

Daty 02/2009 - 05/2009
Podstawowe dziedziny kszta cenia /

nabyte umiej tno ci zawodowe
Wymiana studencka - program Erasmus - Filologia angielska.
Kurs j zyka hiszpa skiego dla obcokrajowców.

Nazwa i typ instytucji
edukacyjnej/szkoleniowej

Universidade de Vigo
Campus Universitario, Rúa de Oporto, 1, 36201 Vigo (Hiszpania)

Umiej tno ci i kompetencje

zyk(i) ojczysty(e) polski

Inne j zyki

Samoocena Rozumienie Mówienie Pisanie
Poziom europejski (*) uchanie Czytanie Porozumiewanie si Samodzielne

wypowiadanie si
angielski C2 Poziom bieg ci C2 Poziom bieg ci C1 Poziom bieg ci C2 Poziom bieg ci C2 Poziom bieg ci

niemiecki C1 Poziom bieg ci C1 Poziom bieg ci C1 Poziom bieg ci B2 Poziom
samodzielno ci C1 Poziom bieg ci

hiszpa ski / kastylijski A2 Poziom
podstawowy A2 Poziom

podstawowy A2 Poziom
podstawowy A1 Poziom

podstawowy A1 Poziom
podstawowy

oski A2 Poziom
podstawowy A2 Poziom

podstawowy A1 Poziom
podstawowy A1 Poziom

podstawowy A1 Poziom
podstawowy

chi ski A1 Poziom
podstawowy A1 Poziom

podstawowy A1 Poziom
podstawowy A1 Poziom

podstawowy A1 Poziom
podstawowy

(*) Europejski system opisu kszta cenia j zykowego

Umiej tno ci i kompetencje spo eczne - Praca w zespole: wspó praca z organizacjami wymagaj cymi pracy w grupach ró nej wielko ci i o
ró nych profilach cz sto pod presj  czasu i zmieniaj cych si  warunków.
- Dzi ki wieloletniej pracy w zespo ach wieloj zycznych i wielokulturowych z atwo ci  nawi zuj

http://europass.cedefop.europa.eu.
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kontakty z osobami z innych kultur i obszarów j zykowych i szybko przystosowuj  si  do okre lonych
norm spo ecznych;

Umiej tno ci i kompetencje
organizacyjne

- Przywi zuj  wag  do szczegó ów, jestem dok adny i zawsze dotrzymuj  terminów oraz zapewnie .
- Dobra komunikacja, atwo przystosowuj  si  do warunków pracy oraz wymaga .
- Profesjonalizm, elastyczno , atwo  wspó pracy.

Umiej tno ci i kompetencje w zakresie
obs ugi komputera

- Oprogramowanie CAT: bardzo dobra znajomo  programu memoQ, Wordfast, oraz pakietu SDL
Trados Studio 2011;
- MS Office: bardzo dobra znajomo  pakietu Microsoft Office Professional Edition 2010 (Word, Excel,
Power Point, Outlook, Publisher).
- Bardzo dobra znajomo  programów graficznych (Adobe Illustrator™, PhotoShop™) oraz aplikacji
DTP (InDesign).
- Znajomo  technik fotograficznych oraz edycji zdj  (Adobe Lightroom™, CaptureNX™);
- Znajomo  j zyka HTML (CSS) i XML.

Umiej tno ci i kompetencje artystyczne - Kreatywne oraz in formatywne pisanie (publikacje w gazetach lokalnych i ogólnopolskich), teksty do
publikacji na stronach internetowych oraz ulotach;
- By y cz onek Ko a Naukowego Studentów Kulturoznawstwa KUL.

Inne umiej tno ci i kompetencje - Fotografia,
- Podró e (Chiny, Kenia, Chile, spora cz  Europy [czasowe pobyty w Anglii i Hiszpanii]).

Prawo jazdy B

Informacje dodatkowe UEFA EURO 2012 - Wolontariat - Media Operations and Services - Media Hotline. Praca w
wieloj zycznym rodowisku. Udzielanie informacji dziennikarzom mediów zagranicznych.

KONFERENCJE I SEMINARIA
Udzia
- Transnational Exchange between Repatriation Counselling Centres in Europe, Augsburg, Germny.
September 2010.
- Global Voices Citizen Media Summit: Santiago de Chile, maj 2010, Chile; Narobi, Kenia, lipiec 2012;
- TransparencyCamp Polska 2010, Warszawa, listopad 2010.
- KOP15 (ONZ), Kopenhaga, listopad 2009, Dania.

WARSZTATY:
- T umaczenia Audiowizualne - Lublin, Maj, 2010. Poland.

Za czniki Referencje udost pniane na danie (oraz dost pne na linkedin.com/in/krzysztofpawliszak)
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