Kierunek: Filologia germańska. Wszystkie specjalności filologii germańskiej I stopnia
1.
Krótki opis kierunku:
Germanistyka jest nauką, która powstała stosunkowo niedawno. Jej twórcami byli bracia
Jakub i Wilhelm Grimm. Rozpoczęli oni w I poł. XIX w. badania nad średniowiecznymi
zabytkami piśmiennictwa oraz dali początek badaniom nad językiem. Zainicjowany przez
nich wielotomowy słownik języka niemieckiego został ukończony dopiero w latach 60tych
XX w.
Studia na kierunku filologia germańska oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej
wymienioną tradycję z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają
na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów
niemieckiego obszaru językowego, rozwijają umiejętności językowe, przydatne do
rozpoczęcia kariery zawodowej w szkolnictwie, w biurach tłumaczy, w redakcjach
prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury,
wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i
mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji.
Wzorce międzynarodowe: zasada wybieralności przedmiotów oraz częściowo moduły są
wzorowane na filologiach germańskich w niemieckich uniwersytetach. Programy
przedmiotów do wyboru oraz wielu przedmiotów kierunkowych są także wzorowane na
filologiach krajów niemieckojęzycznych. Nauka języka kieruje się zasadami wypracowanymi
w ESOKJ.
Filologia germańska w UŁ oferuje studentom możliwość wyjazdów na studia w innych
krajach UE oraz na praktyki w ramach programu ERASMUS. Najlepsi studenci mogą się
starać o stypendia fundacji niemieckich, przede wszystkim DAAD. Filologia germańska UŁ
ma podpisane umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS z unwersytetami
niemieckimi, austriackimi i innych krajów, m.in. w: Giessen, Regensburgu, Passau, Bielefeld,
Poczdamie, Magdeburgu, Tybindze, Augsburgu, Stuttgarcie, Freiburgu, Weingarten,
Duisburg-Essen, Chemnitz, Trewirze, Bambergu, Paderborn, Osnabrück, Halle, Klagenfurcie,
Paryżu IV, Sheffield, Mariborze, Madrycie, Kopenhadze.
2.
Poziom: I (licencjackie)
3.
Profil: ogólnoakademicki z elementami praktycznego
4.
Forma studiów: stacjonarne
5.
Zasadnicze cele kształcenia:
- Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka
niemieckiego;
- Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego
obszaru językowego;
- Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego;
- Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;
- Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i
interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
- Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz
wyciągania wniosków z posiadanych danych.
6.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
7.
Po filologii germańskiej I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:
- nauczyciel języka niemieckiego w szkołach podstawowych i przedszkolach (po
specjalizacji glottodydaktycznej)
- po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji tłumacz
- po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji dziennikarz
- ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych,
po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także gospodarczych lub politycznych

- wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów
Od I semestru, wybór:
filologii germańskiej, ze specjalnością z drugim językiem obcym:
- drugi język zaawansowany: filologia germańska z językiem angielskim;
- drugi język od podstaw: *filologia germańska z językiem włoskim, *filologia
germańska z językiem hiszpańskim, filologia germańska z językiem francuskim,
*filologia germańska z językiem słoweńskim.
Do grupy z drugim językiem angielskim będą mogli zapisywać się kandydaci, którzy zdali
maturę z tego języka lub posiadają certyfikat na poziomie min. B1.

