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Wydział

Wydział Filologiczny
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Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Filologiczny
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Nazwa kierunku studiów

filologia - specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

4

Poziom kształcenia

studia I stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

Obszar/y: obszar nauk humanistycznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk humanistycznych,
Dyscyplina/y: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo,
Dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk humanistycznych ( 100,00%)

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Celem jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów z
umiejętnością posługiwania się językiem niemieckim w mowie i w piśmie
oraz wybranym drugim językiem obcym, wyróżniających się wszechstronną
wiedzą społeczno-historyczno-kulturową związaną z krajami
niemieckojęzycznymi oraz krajem wybranego dodatkowego języka obcego.
Wydział prowadzi naukę następujących dodatkowych języków obcych:
angielski, chiński, francuski, rosyjski, włoski. Wybór dodatkowego języka
obcego jest uwarunkowany ofertą Wydziału Filologicznego w danym roku
akademickim, uzależnioną m.in. od minimalnej liczby osób, która tworzy
grupę laboratoryjną.
Absolwenci mogą pracować w instytucjach kulturalnych miasta i regionu, w
administracji, w instytucjach związanych z turystyką oraz w
przedsiębiorstwach współpracujących z partnerami z krajów
niemieckojęzycznych oraz z krajów wybranego drugiego języka obcego. Są
animatorami wspólnych bi- i multilateralnych przedsięwzięć kulturalnych,
społecznych, naukowych, gospodarczych itp.
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Możliwości dalszego kształcenia:
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Możliwości dalszego kształcenia:
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:
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Wymagania wstępne:

studia drugiego stopnia z możliwością studiowania modułu
translatorskiego, języka gospodarczego oraz kontynuacją nauki drugiego
języka obcego
Strategiczne cele rozwoju IFG wiążą się ściśle ze strategią rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego. Strategia ta zakłada konsekwentny rozwój
kadry naukowej i dalsze doskonalenie jakości kształcenia studentów w celu
umożliwienia im znalezienia zatrudnienia na lokalnym i przygranicznym
rynku pracy lub też podejmowania studiów w kolejnych cyklach kształcenia.
Absolwenci kierunku są animatorami wspólnych polsko-niemieckich
przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i gospodarczych. Dotyczy to także
kontaktów społeczno-gospodarczo-kulturowych na płaszczyźnie język
polski – drugi język obcy lub język polski – język niemiecki – drugi język
obcy. Instytut współpracuje z różnymi instytucjami niemieckimi oraz z
uniwersytetami w Greifswaldzie, Rostoku, Lipsku i Gießen.

Przyjęcie na studia w wyniku rekrutacji:
Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu
maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać
po jednym przedmiocie z każdej grupy:
Grupa I: język niemiecki
Grupa II: język polski
Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): przedmiot dowolny
Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym,
to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie
dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik
końcowy kandydata.
Studia są adresowane także do kandydatów rozpoczynających naukę
języka niemieckiego od podstaw
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