PROGRAM KSZTAŁCENIA
DLA STUDIÓW II STOPNIA
filologia - specjalność: filologia germańska
nazwa kierunku studiów

profil: ogólnoakademicki

obowiązuje od roku akademickiego:
2018/2019
I. Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/B/2016 z dnia 22 września 2016 r. ze zmianami
zatwierdzonymi Uchwałą nr 132/2018 Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 maja 2018r. dla
studiów stacjonarnych.
II. Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/C/2016 z dnia 22 września 2016 r ze zmianami
zatwierdzonymi Uchwałą nr 133/2018 Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 maja 2018r. dla
studiów niestacjonarnych.

KLASYFIKACJA ISCED
I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Filologiczny

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Filologiczny

3

Nazwa kierunku studiów

filologia - specjalność: filologia germańska

4

Poziom kształcenia

studia II stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne, niestacjonarne

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

magister

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,
wyróżniających się wszechstronną wiedzą społeczno-historycznokulturową związaną z krajami niemieckojęzycznymi. Absolwenci
przygotowywani są – w zależności od wyboru modułu specjalizacyjnego –
do pracy w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jako
nauczyciele języka niemieckiego, do pracy jako tłumacze języka
niemieckiego lub jako pracownicy przedsiębiorstw i firm z umiejętnością
komunikacji w mowie i piśmie w zakresie tematyki gospodarczobiznesowej.
Absolwenci mogą pracować w szkołach lub w instytucjach kulturalnych
miasta i regionu, w administracji oraz w firmach i przedsiębiorstwach
gospodarczych. Są animatorami wspólnych polsko-niemieckich
przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, gospodarczych itp.

10

Możliwości dalszego kształcenia:

studia podyplomowe (np. „Korespondencja w biznesie w języku
niemieckim i polskim” lub wszelkiego rodzaju studia translatorskie),
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10

Możliwości dalszego kształcenia:

studia doktoranckie

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

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. Instytut
współpracuje z różnymi instytucjami niemieckimi oraz z uniwersytetami w
Greifswaldzie, Rostoku, Lipsku i Gießen.

12

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępnePrzyjęcie na studia w wyniku rekrutacji: Do
postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium
kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego
stopnia,
Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia,
potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad
zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.
Dla absolwentów innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych:
udokumentowana znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 i
konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych - dla pozostałych
kandydatów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i
rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim.
Studia filologii germańskiej drugiego stopnia mogą podjąć osoby, które
ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia, zdając egzamin
licencjacki lub broniąc pracę licencjacką. Kandydaci posiadają wiedzę,
umiejętności i kompetencje z historii, kultury i literatury krajów niemieckiego
obszaru językowego oraz z językoznawstwa, odpowiadające wymogom
studiów pierwszego stopnia. Kompetencje językowe kandydatów w
zakresie języka niemieckiego winny odpowiadać poziomowi C1 zgodnie z
Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Przy wyborze modułów: „Kształcenie translatorskie” i „Język niemiecki w
gospodarce i biznesie” nie jest wymagana kontynuacja ze studiów
pierwszego stopnia.
Przy wyborze modułu „Kształcenie nauczycielskie” wymagane jest
zaliczenie na studiach pierwszego stopnia wszystkich przedmiotów i
praktyk przygotowujących do nauczania w szkołach podstawowych (II etap
edukacyjny). Kontynuacja kształcenia nauczycielskiego na drugim stopniu
studiów przygotowuje i uprawnia absolwentów do nauczania we wszystkich
typach szkół i rodzajach placówek dydaktyczno-wychowawczych.
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