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Wydział

Wydział Filologiczny
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Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Filologiczny

3

Nazwa kierunku studiów

filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
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Poziom kształcenia

studia I stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne
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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: nauk humanistycznych
dziedzina/y: nauki humanistyczne
dyscyplina/y: językoznawstwo, literaturoznawstwo
dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo
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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: 99,61%

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

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

Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych: pisania,
czytania, mówienia, rozumienia.
Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w
mowie i piśmie, zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i
pisemnych.
Umiejętność wykorzystania pojęć i metod współczesnego językoznawstwa
do analizy tekstów i dyskursu oraz interpretacji gramatycznej dowolnego
tekstu, stosowania zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka,
doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów pochodzących z
wcześniejszych etapów rozwoju języka, opisu i analizy zróżnicowania
fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i składniowego
porównywanych
języków oraz struktury tworzonych w nich tekstów.
Absolwenci pracują w instytucjach kulturalnych miasta i regionu, w
administracji, w instytucjach związanych z turystyką oraz w
przedsiębiorstwach współpracujących z partnerami z krajów
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francusko-języcznych oraz z krajów wybranego drugiego języka obcego.
Są animatorami przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, naukowych,
gospodarczych itp.
studia drugiego stopnia z kontynuacją nauki drugiego języka obcego
Kwalifikacje: Oprócz kompetencji językowych (poziom biegłości C1
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w
zakresie jednego języka obcego) absolwent powinien posiadać wiedzę z
zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii komunikacji oraz
akwizycji języka obcego. Absolwenta powinna charakteryzować postawa
otwartości wobec innych języków i kultur. Po ukończeniu studiów
absolwent powinien być przygotowany do pracy w wydawnictwach, w
redakcjach, czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach
kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających
zaawansowanej znajomości języków i kultur, w szkolnictwie lub też do
podjęcia studiów II stopnia.
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):
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Możliwości dalszego kształcenia:
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Katedra Filologii Romańskiej prowadzi studia stacjonarne I stopnia, a od
roku akademickiego 2013/2014 zostały również uruchomione studia
stacjonarne 2 stopnia. Strategiczne cele rozwoju Katedry Filologii
Romańskiej 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 rynku pracy lub też podejmowania studiów w
kolejnych cyklach kształcenia. Istotne znaczenie dla jednostki ma
współpraca z zagranicą, dzięki której systematycznie wzrasta mobilność
pracowników i studentów wyjeżdżających na uczelnie zagraniczne w
ramach projektów Erasmusa. Intensyfikuje się również międzynarodowa
współpraca naukowa, czego wyrazem jest uczestnictwo pracowników
Katedry w polsko-francuskim projekcie POLONIUM, a także podpisanie
umowy z Uniwersytetem w Bordeaux 3 o wspólnej opiece nad
doktorantem. Ważna pozostaje współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Dzięki popularyzacji języka francuskiego w regionie za pośrednictwem form
takich jak Konkurs Języka Francuskiego, Festiwal Piosenki Francuskiej,
Dni Kultury Francuskiej, seminaria naukowe, organizacja praktyk
nauczycielskich dla studentów francuskich w szkołach szczecińskich,
wizyty studyjne we Francji, język francuski cieszy się coraz większą
popularnością wśród uczniów i rodziców. Powstają kolejne szkoły, w
których nauka realizowana jest w systemie dwujęzycznym z językiem
francuskim. Dzięki temu coraz większą popularnością cieszą się także
studia w Wydziale Filologicznym US o kierunku filologia, specjalność
filologia romańska.
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Wymagania wstępne:

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 francuski lub inny język nowożytny
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 francuskiego od podstaw.
Limit przyjęć: 75
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