Навчання в галузі германістики адресовані
людям, які люблять вивчати німецьку мову і
цікавляться мовою і культурою німецькомовних
країн. Ми готуємо вас до роботи скрізь, де
потрібні передові знання німецької мови та
спеціальні знання культури німецькомовних
країн та міжкультурне спілкування. Якими б не
були ваші плани на майбутнє, з німецькою
мовою ви створите незліченні можливості для
професійного розвитку, бо якщо знання
англійської мови – це основа, то знання
німецької – це вже ваша перевага!

ЗРАЗКИ ПРОФЕСІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІСЛЯ
НАВЧАННЯ на ГЕРМАНІСТИЦІ:
Ми вчимо різні види технік перекладу і готуємо вас
до роботи перекладачем німецької мови (у
випадку з присяжним перекладачем додатково
потрібен державний іспит);
працівник державного управління та неурядових
установ, державних установ, національних та
міжнародних
культурних
інституцій,
фондів,
редакторів засобів масової інформації всіх видів,
видавництв, сфери послуг, установ неурядові
установи, державні установи, національні та
міжнародні культурні установи, фонди, редакції
всіх видів засобів масової інформації, видавництва,
у сфері послуг, національні та міжнародні
інституції, культурні асоціації;
помічник в міжнародних компаніях, наприклад:
туристичних
агентствах,
комерційних,
експедиторських та інших компаніях, в туристичній
та готельній індустрії;
консультант
з
послуг
телемаркетингу
для
німецькомовного ринку;
журналіст;
гід
німецькомовних
туристичних
груп
або
співробітник туристичної індустрії;
мовний консультант;
медсестра та інші медичні професії (робота в
Німеччині).
Випускник II ступня може також подати заявку на
вступ до докторантури, щоб знайти роботу в
майбутньому, а саме праця в університеті в якості
дослідника і науково-дидактичного працівника.

НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИПУСКНИКА
 вільно володіє німецькою мовою на рівні C1 /
C2 відповідно до CEFR;
 знає спеціалізовану мову, a caме у сфері
економіки та бізнесу, медицини, права,
науки, соціальної комунікації, культури та
світу медіа, туризму;
 володіє знаннями з літературознавства,
лінгвістики, культурології;
 розвиває навички перекладу, необхідні в
професії перекладача;
 може практикувати будь-яку професію, в якій
потрібні дуже хороші знання німецької мови
та історії, культури та реалій німецької мови
(суди, прокуратура, туристична індустрія,
культурні установи, державне та місцеве
самоврядування, послуги з використанням
нових технологій);
 являє собою високий
гуманістичної підготовки.
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Кожен отримає увагу від працівників УВМ, а
ще їх відданість і радість від роботи зі
студентами!

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ В НАВЧАЛЬНОМУ
РОЦІ 2022/2023
Напрямок:
(Германістика
спеціалізованих
перекладача)

НІМЕЦЬКА
+
освіта
мов + вступ

ФІЛОЛОГІЯ
в
галузі
до роботи

Ми пропонуємо навчання:
денна форма I ступеня (3 роки)
денна форма II ступеня (2 роки)
УМОВИ НАБОРУ
Для вступу на НФ (навчання першого циклу) також
можуть звернутися абітурієнти, які не мають оцінки
німецької мови за сертифікатом зрілості, але вивчили
цю мову на мовних курсах, під час більш тривалого
перебування в німецькомовних країнах і т.д.
Заявки на прийом до НФ (навчання другого циклу)
можуть бути подані особами, які мають диплом про
закінчення німецьких студій першого ступеня та
суміжних
досліджень
(наприклад,
лінгвістика,
викладання спеціальності німецькою мовою) або
особами, які закінчили інші спеціальності рівня
бакалаврату, але мають сертифікат C1 зі знання
німецької мови.

ЧОМУ ВАРТО ВИВЧАТИ ГЕРМАНІСТИКУ В УВМ
(Університет Вармінсько-Мазурський) В
ОЛЬШТИНІ?














ГРАФІК НАБОРУ ПЕРСОНАЛУ ТА КРИТЕРІЇ
ПРИЙНЯТТЯ НА ФАКУЛЬТЕТ
http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacjakolejne-lata/
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(вкладка: для кандидата)





широкий спектр освіти (велика кількість годин
практичного вивчення німецької мови) з
гарантією швидкого та ефективного розвитку
мовних навичок;
кваліфікований і досвідчений науковий і
дидактичний персонал;
німецький native speaker, наш викладач DAAD;
програми мобільності студентів (навчання за
кордоном – програма Erasmus+, DAAD;
навчання в інших національних центрах –
програма MOST);
міжнародні освітні проекти;
науковий
гурток
молодих
германістів,
студентський переклад гурток PL-DE та
студентські наукові конференції;
премія Георга та Марії Дітріх за кращий
диплом та магістерську дисертацію;
авторські вечори, організовані у співпраці з
Австрійським культурним форумом у Варшаві;
кінопокази;
зустрічі, лекції, семінари та воркшопи з
гостями провідних зарубіжних університетів;
навчальні поїздки до Німеччини;
цікаві проекти та благодійні акції (наприклад,
Різдвяний ярмарок);
Екзаменаційний центр Інституту Гете при УВМ
в Ольштині.

ПРЕДМЕТИ НАВЧАННЯ
Практичний модуль вивчення німецької мови:
На цих заняттях ви отримаєте і поглибите свої
знання німецької мови, завдяки яким можете
вільно спілкуватися мовою і у письмовій формі
в
будь-якій
ситуації
приватного
або
професійного характеру.
Модуль лінгвістики: Ви дізнаєтеся, як змінилася
німецька мова і які існують останні лінгвістичні
тенденції.
Культурно-історичний модуль: Ви дізнаєтеся
про захоплюючу історію та побачите красу та
багатство
культурної
спадщини
німецькомовних країн.
Модуль літературознавства: Ви зустрінете
найвидатніших німецькомовних письменників,
також відбуватимуться зустрічі з авторами.
Модуль перекладу: Ви дізнаєтеся секрети
роботи перекладачів і систематично будете
вдосконалювати свої навички, вивчаючи різні
спеціалізовані мови.

