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er and co-organiser together with prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk 
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University of Applied Sciences (Maastricht, Holandia), gdzie pracował przez 
33 lata. W latach 2007–2012 pełnił funkcję kierownika Maastricht School. 
W  latach 2004–2006 był przewodniczącym holenderskiej komisji stan-
daryzacyjnej NEN, gdzie opracowywał europejską normę tłumaczeniową  
EN 15038, a w późniejszym okresie (2012–2014) współuczestniczył w two-
rzeniu normy ISO 17100.

Marcel Thelen legitymuje się stopniem doktora uzyskanym na Vrije Univer-
siteit Amsterdam na podstawie dysertacji The Structure of the Lexicon. Incorpo-
rating a cognitive approach in the TCM lexicon, with applications to lexicography, 
terminology and translation. Wraz z prof. Barbarą Lewandowską-Tomaszczyk 
(UŁ, PWSZ Konin) jest inicjatorem i organizatorem serii konferencji Inter-
national Maastricht–Łódź Duo Colloquium on „Translation and Meaning”. Kon-
ferencje odbywają się co pięć lat w Maastricht i w Łodzi, poczynając od roku 
1990. Doktor Thelen jest wiceprzewodniczącym NL-Term, holendersko-fla-
mandzkiego stowarzyszenia terminologii języka niderlandzkiego. Jest auto-
rem licznych publikacji i  prezentacji konferencyjnych poświęconych prze-
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