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Opis studiów
Zasadnicze cele kształcenia:



Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 (studenci Uniwersytetu
Łódzkiego) i min. B2 (studenci Uniwersytetu w Ratyzbonie);



Przekazanie podstawowej wiedzy na temat kultury, ustroju politycznego i gospodarki
Niemiec i Polski;



Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze oraz historii Niemiec i Polski;



Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego i polskiego;



Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;



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

Sylwetka absolwenta
Po niemcoznawstwie absolwent może znaleźć zatrudnienie:


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



tłumacz (konsekutywny i symultaniczny)



tłumacz tekstów fachowych, tłumacz przysięgły

Zasady przyjęć
Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1
maksymalnie jeden
(wymagany)

język niemiecki (albo język polski lub inny język obcy, gdy w kategorii 2
jest język niemiecki)

2
maksymalnie jeden
(wymagany)

język polski (albo język niemiecki w przypadku matury obcojęzycznej)
UWAGA: wymagana znajomość języka polskiego

3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura
antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia
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Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji
Wymagania wstępne
oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 dla
studentów rekrutowanych w UŁ, znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1 dla studentów rekrutowanych w UŁ i na poziomie min. C1 dla studentów rekrutowanych w UR.
III rok studiów studenci studiują w Uniwersytecie w Ratyzbonie w ramach programu ERASMUS plus, stypendia przyznawane są na co najmniej 1 semestr.

Orientacyjny limit miejsc

-

20

w tym 10 dla rekrutacji w Uniwersytecie Łódzkim oraz 10 dla rekrutacji w Uniwersytecie w Ratyzbonie

Główne przedmioty


praktyczna nauka języka niemieckiego




historia kultury, literatury niemieckiej
gramatyka opisowa języka niemieckiego



wstęp do językoznawstwa/literaturoznawstwa



tłumaczenia

Przykładowe przedmioty w Łodzi dla SPN:


stosunki polsko-niemieckie



literatura porównawcza




polsko-niemieckie kontakty teatralne
Niemcy w Łodzi



film polski, film niemiecki



niemiecki system medialny

Przykładowe przedmioty w Ratyzbonie dla SPN:


historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej




tłumaczenia
media



esej

Dane Wydziału i lokalizacja
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel: +48 42 665 51 06
fax: +48 42 665 52 54

Wszystkie informacje znajdziesz również na:



www.filolog.uni.lodz.pl



www.germanistyka.uni.lodz.pl

