Kierunek: Filologia germańska. Wszystkie specjalności filologii germańskiej II 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 bardzo dobrych umiejętności językowych oraz kompetencji interkulturowych
oraz szczegółowej i pogłębionej wiedzy w jednej z czterech dyscyplin filologicznych w
zakresie odnoszącym się do niemieckiego obszaru językowego i kulturowego. Student
wybiera jedną z czterech specjalizacji magisterskich, z której każda pozwala na dodatkowy
wybór przedmiotów z odpowiadającej im dyscypliny nauki. Ponadto student ma możliwość
wyboru kilku specjalizacji zawodowych lub na samodzielną konfigurację przedmiotów w
module opcjonalnym. Pozwala to na stosunkowo swobodne kształtowanie własnej ścieżki
kształcenia przez studenta, w zależności od jego zainteresowań naukowych i planów
zawodowych.
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. Jedna ze specjalności realizowana jest razem z
Uniwersytetem im. Justusa Liebiga W Giessen. 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 oraz austriackich.
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: II (magisterskie)
3.
Profil: ogólnoakademicki z elementami praktycznego
4.
Forma studiów: stacjonarne
5.
Zasadnicze cele kształcenia:
- Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu C2 znajomości języka
niemieckiego;
- W przypadku wyboru specjalności z drugim językiem wykształcenie umiejętności
językowych do poziomu min. C1 znajomości drugiego języka;
- Przekazanie pogłębionej wiedzy za zakresu jednej z dyscyplin filologicznych, w
zakresie odnoszącym się do niemieckiego obszaru językowego i kulturowego:
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, lingwistyki, glottodydaktyki;
- Rozwinięcie umiejętności translatorskich;
- Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstów użytkowych oraz prostych tekstów
naukowych w języku niemieckim i polskim;
- Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz
wyciągania wniosków z posiadanych danych;
- Wykształcenie kompetencji interkulturowych.
- Zdobycie dodatkowych kompetencji, w zależności od wybranego modułu
zawodowego.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Po filologii germańskiej II stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:
- nauczyciel (jednego lub dwóch przedmiotów) we wszystkich typach szkół po module
glottodydaktycznym;
- absolwent studiów magisterskich może podjąć studia doktoranckie a także może być
zatrudniony w wyższej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego: asystenta
(pracownika naukowo-dydaktycznego) lub lektora (pracownika dydaktycznego);
- tłumacz o zaawansowanych umiejętnościach (konsekutywny i symultaniczny);
- tłumacz tekstów fachowych;
- po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji dziennikarz, specjalista do spraw krajów
niemieckojęzycznych;
- 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;
Absolwent studiów magisterskich może kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich,
także w innych krajach, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych. Dla absolwenta II
stopnia filologii germańskiej otwarte są studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i
innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.
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