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FILOLOGIA GERMAŃSKA
Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Opis studiów
Zasadnicze cele kształcenia:

 Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka niemieckiego;

 Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego
obszaru językowego;

 Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego;
 Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;
 Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;

 Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych

Sylwetka absolwenta
Po filologii germańskiej I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 nauczyciel języka niemieckiego w szkołach podstawowych i przedszkolach (po specjalizacji glottodydaktycznej)

 tłumacz (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji);
 dziennikarz (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji);
 ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych,
po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także gospodarczych lub politycznych

 wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji
Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka niemieckiego
na poziomie min. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu
kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.
Od 2. semestru wybór:
- filologii germańskiej (bez specjalności) – orientacyjny limit 20
lub
- filologii germańskiej, ze specjalnością z drugim językiem obcym – orientacyjny limit 35:
• drugi język zaawansowany: filologia germańska z językiem angielskim;
• drugi język od podstaw; filologia germańska z językiem włoskim, filologia germańska z językiem hiszpańskim, filologia germańska z językiem francuskim, filologia germańska z językiem słoweńskim.

FILOLOGIA GERMAŃSKA
Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Opis studiów
Zasadnicze cele kształcenia:

 Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C2 znajomości języka niemieckiego.
 Wykształcenie umiejętności translatorskich;

 Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstów użytkowych oraz prostych tekstów naukowych w języku niemieckim i polskim oraz wyczerpujących wystąpień ustnych;

 Wykształcenie umiejętności interpretacji tekstów oraz innych wytworów kultury;
 Wykształcenie umiejętności merytorycznego argumentowania w języku polskim oraz
niemieckim;
 Wykształcenie pogłębionych kompetencji interkulturowych, komunikacyjnych, społecznych, interpersonalnych, które predysponują do pracy w sektorze kultury, oświaty, mediów, biurach tłumaczy.

Sylwetka absolwenta
Po filologii germańskiej II stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 nauczyciel (jednego, ewentualnie dwóch przedmiotów) we wszystkich typach szkół (w
przypadku ukończenia modułu nauczycieskiego);
 pracownik wyższej uczelni (po doktoracie);

 tłumacz o zaawansowanych umiejętnościach (konsekutywny i symultaniczny);
 tłumacz tekstów fachowych;
 po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji dziennikarz, specjalista do spraw krajów niemieckojęzycznych;
 ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych,
po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także gospodarczych lub politycznych;

 wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów.

Zasady przyjęć
Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:
Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2 / C1; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej
odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii germańskiej), podstawowa
orientacja w niemieckim życiu kulturalnym, podstawowa wiedza o strukturze języka niemieckiego. Dla kandydatów, którzy chcą kontynuować kształcenie metodyczne, posiadane kwalifikacje uprawniające do nauczania języka niemieckiego lub innego języka obcego w szkole podstawowej. Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na filologię germańską z drugim językiem obcym, poświadczona znajomość tego języka na poziomie min.
B1, w przypadku języka angielskiego min. B2+.
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