MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE PO GERMANISTYCE

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

UWAGA! Jako jeden z niewielu ośrodków nadajemy UPRAWNIENIA do nauczania języka niemieckiego

 biegle posługuje się językiem niemieckim na
poziomie C1/C2 według ESOKJ;

nauczyciel języka niemieckiego we wszystkich
rodzajach szkół (w przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego);
tłumacz języka niemieckiego (UWAGA - wymagany egzamin państwowy);
pracownik administracji publicznej i instytucji
pozarządowych;
asystent w firmach międzynarodowych, np.: biurach podróży, firmach handlowych, spedycyjnych i innych;
dziennikarz;
przewodnik niemieckojęzycznych grup turystycznych lub pracownik branży turystycznej;
pracownik instytucji i stowarzyszeń kulturalnych;
konsultant językowy;
pielęgniarka/pielęgniarz oraz inne zawody medyczno-opiekuńcze (praca w Niemczech).
Absolwent studiów II stopnia może ubiegać się
także o przyjęcie na studia doktoranckie, by
w przyszłości znaleźć zatrudnienie m.in. na
uczelni wyższej jako pracownik naukowodydaktyczny.

 zna język specjalistyczny m.in. z zakresu ekonomii, biznesu, prawa, kultury i świata mediów, turystyki;
 posiada wiedzę z zakresu literaturoznawstwa,
językoznawstwa, kulturoznawstwa i glottodydaktyki;

ANGIELSKI TO MUS
NIEMIECKI TO TWÓJ PLUS

 w zależności od wybranej specjalności jest
przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela / tłumacza oraz do zdobywania dodatkowych kwalifikacji w w/w dziedzinach;
 może wykonywać każdy zawód, w którym wymagana jest bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego oraz historii, kultury i realiów niemieckiego obszaru językowego (sądy, prokuratura, branża turystyczna, instytucje kulturalne,
administracja krajowa i samorządowa);
 reprezentuje wysoki poziom ogólnego przygotowania humanistycznego.
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DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GERMANISTYKĘ
NA UWM W OLSZTYNIE?

Kierunek: FILOLOGIA / specjalności do wyboru:
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA
NIEMIECKIEGO (germanistyka + uprawnienia do
nauczania języka niemieckiego)
FILOLOGIA GERMAŃSKA (germanistyka + przygotowanie do pracy tłumacza)
W ramach w/w specjalności oferujemy studia:
stacjonarne I stopnia (3-letnie)
stacjonarne II stopnia (2-letnie)
WARUNKI REKRUTACJI
O przyjęcie na filologię germańską (studia I stopnia) mogą ubiegać się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy na świadectwie dojrzałości
wprawdzie nie mają oceny z języka niemieckiego,
ale uczyli się tego języka na kursach językowych,
podczas dłuższych pobytów w krajach niemieckojęzycznych, itp.
W przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego na świadectwie dojrzałości
wymagana jest ocena z języka niemieckiego.
Jeśli jesteś osobą ambitną, lubiącą wyzwania
i poszukujesz nowych możliwości rozwoju, studiuj
z nami!
HARMONOGRAM REKRUTACJI:
www.irk.uwm.edu.pl/
www.uwm.edu.pl/germanistyka















bogata oferta kształcenia (m.in. większa niż na
innych uczelniach liczba godzin praktycznej
nauki języka niemieckiego) wraz z gwarancją
szybkiego i efektywnego rozwoju sprawności
językowych;
wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna (wykładowcy KFG zajmują
wysokie miejsca w wydziałowym etapie uczelnianego konkursu BELFER);
niemiecki native speaker, nasz lektor DAAD;
programy mobilności studentów (studia za
granicą - program Erasmus+, DAAD; studia w
innych ośrodkach krajowych – program MOST);
międzynarodowe projekty edukacyjne;
Koło Naukowe Młodych Germanistów oraz
studenckie konferencje naukowe;
wieczory autorskie organizowane we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie; pokazy filmowe;
wyjazdy studyjne do Niemiec;
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego
przy UWM w Olsztynie.
DO TEGO DOŁĄCZAMY NASZ CZAS,
ZAANGAŻOWANIE I PASJĘ
ORAZ
RADOŚĆ
Z PRACY ZE STUDENTAMI!

PRZEDMIOTY NAUCZANIA
Moduł praktycznej nauki języka niemieckiego:
Na tych zajęciach zdobędziesz i pogłębisz wiedzę
z zakresu języka niemieckiego, dzięki której będziesz mógł komunikować się swobodnie w mowie i piśmie w każdej sytuacji prywatnej i zawodowej.
Moduł językoznawczy: Dowiesz się, jak zmieniał się
język niemiecki i jakie są najnowsze trendy językoznawcze.
Moduł kulturoznawczo-historyczny: Poznasz fascynującą historię oraz dostrzeżesz piękno i bogactwo dziedzictwa kulturowego krajów niemieckojęzycznych.
Moduł literaturoznawczy: Poznasz najwybitniejszych przedstawicieli literatury krajów niemieckojęzycznych i będziesz mógł czytać ich dzieła w oryginale, rozwijając swój zasób słownictwa i doskonaląc znajomość języka niemieckiego.
Moduł kształcenia nauczycielskiego: Zdobędziesz
wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne
w pracy nauczyciela we wszystkich typach szkół.
Na studiach II stopnia możesz wybrać specjalność
nauczycielską z kontynuacją lub bez kontynuacji!
Moduł translatorski: Poznasz tajniki pracy tłumaczy
i systematycznie będziesz doskonalić swój warsztat, ucząc się różnych języków specjalistycznych.

