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 Wykształcenie 

Studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 

(2010-2012) 

 Studia ukończone z wyróżnieniem. 

 Specjalizacja pisemna. 

 Język angielski i niemiecki. 

 Obrona pracy magisterskiej pt. „Tłumaczenie polskiej terminologii z zakresu administracji 

publicznej z perspektywy teorii skoposu” pod kierunkiem dr Anny Jopek-Bosiackiej. 

Międzywydziałowe studia podyplomowe „Prawo, ekonomia i zarządzanie w działalności 
gospodarczej” (2010 – maj 2011) 

 Organizowane wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa 

i Administracji i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

 Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym. 

Studia licencjackie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 
(2007-2010) 

 Obrona pracy pt. „Tłumaczenie gier słownych w komedii telewizyjnej Seks w wielkim 

mieście” pod kierunkiem dr Agnieszki Szarkowskiej. 

 Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym. 

 

Doświadczenie 

Własna działalność gospodarcza (luty 2012 – dziś) 
Gabriela Galińska Translite  

 Współpraca z biurami tłumaczeń MAart, GET IT, SDL Bydgoszcz, Skrivanek, Translated.net 

w charakterze tłumacza i weryfikatora. 

 Tłumaczenie tekstów medycznych – instrukcje urządzeń (ekranów, analizatorów krwi, 

oprogramowania do obrazowania), opisy badań klinicznych, formularze świadomej zgody 

itp. 

 Tłumaczenie i weryfikacja tekstów o tematyce unijnej – komunikaty dla posłów, materiały 

na strony internetowe, projekty aktów ustawodawczych, poprawki do aktów 

ustawodawczych, opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego itp. 

 Lokalizacja gry online – jedna z najpopularniejszych na świecie gier MMORPG, Aion: The 

Tower of Eternity, tłumaczenie nazw przedmiotów, postaci, dialogów, elementów 

interfejsu. 

 Dokumenty firmowe dla klientów indywidualnych. 
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Tłumaczenie filmów w ramach TED Talks (wrzesień 2011 – październik 2011)  

 Napisy w języku polskim do filmu „Parag Khanna maps the future of countries” i „Rajesh 

Rao: A Rosetta Stone for the Indus script”. 

 Tematyka geopolityczna i kulturowo-językowa.  

Starszy weryfikator (wrzesień 2010 – grudzień 2011) 
Biuro tłumaczeń MAart Sp. z o.o. 

 4147 zweryfikowanych stron dokumentów. 

 Warsztaty tłumaczeniowe w wymiarze 50 godzin. 

 Praktyki tłumaczeniowe w wymiarze 120 godzin. 

 Staż tłumaczeniowy w wymiarze 40 godzin. 

 Praca w charakterze młodszego weryfikatora, a następnie awans na stanowisko starszego 

weryfikatora. 

 Język angielski i niemiecki. 

 Weryfikacja tłumaczeń dla Parlamentu Europejskiego, tłumaczeń medycznych, 

technicznych i marketingowych. Także wykonywanie własnych tłumaczeń z ww. dziedzin. 

Praktyki tłumaczeniowe (sierpień 2010) 
Quendi Language Services 

 Praktyki tłumaczeniowe w wymiarze 160 godzin. 

 Język angielski i niemiecki. 

 Wykonywanie tłumaczeń z zakresu bankowości i techniki, przygotowanie pamięci 

tłumaczeniowych i baz terminologicznych. Przygotowywanie dokumentów pod 

uwierzytelnienie. 

Zlecenie dla firmy (2010) 
Pall Poland Sp. z o.o. 

 Tłumaczenie z języka niemieckiego 3 artykułów do czasopisma branżowego na temat 

współczesnych trendów w produkcji farmaceutyków. 

Zlecenie dla firmy (2009) 
Poleco Sp. z o.o. 

 Tłumaczenie z języka angielskiego 18 kart katalogowych dotyczących laboratoryjnych 

testów diagnostycznych. 

Wolontariat tłumaczeniowy (2009) 
World Camelot Federation 

 Zlecenie otrzymane poprzez portal Translation for Progress. 

 Tłumaczenie z języka angielskiego instrukcji do gry Camelot. 

 Ocena mojej pracy do wglądu na życzenie. 

Wolontariat tłumaczeniowy (2009) 
World March for Peace and Nonviolence 

 Tłumaczenie z języka angielskiego formularzy, informacji o rozwoju akcji, strony 

internetowej, aktualności. 

 Referencje do wglądu na życzenie. 

Wolontariat tłumaczeniowy (2009) 
Centrum Edukacji Obywatelskiej 

 Staż tłumaczeniowy. 
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 Praca przy tłumaczeniu filmów o charakterze społecznym. 

 Synchronizacja napisów. 

 Korekta prac innych tłumaczy. 

 Referencje do wglądu na życzenie. 

Praca w charakterze ratownika na basenie (czerwiec – wrzesień 2008) 
Aquatic Management of Houston 

 Wyjazd w ramach programu Work&Travel. 

 Praktyczna nauka języka angielskiego. 

 

Dodatkowe informacje 

 Członkini Klubu Młodego Tłumacza przy Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich (nr legitymacji 

79/2011). 

 Umiejętność posługiwania się programami CAT, takimi jak Trados Studio i Memoq 

(posiadam licencje obu tych programów), Wordfast, Idiom (nie posiadam własnych 

licencji). 

 Zaawansowana obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Visio). 

 Umiejętność posługiwania się programami służącymi do rozpoznawania tekstu (OCR), 

takimi jak ABBYY FineReader (własna licencja), oraz zadbania o poprawne i zgodne z 

oryginałem formatowanie dokumentu docelowego. 

 Umiejętność posługiwania się programami do tworzenia napisów, takimi jak Subtitle 

Workshop. 

 Umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej. 

 Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym (A2). 

 Prawo jazdy kategorii B. 

 Certyfikat ratownika American Red Cross. 

 Patent żeglarza jachtowego. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 


