Kierunek: „Studia Polsko-Niemieckie”. Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem w
Ratyzbonie
1.
Krótki opis kierunku: Krótki opis kierunku
„Studia Polsko-Niemieckie” to nowy kierunek studiów, wzorowany na podobnych kierunkach
„Studia Niemiecko-Czeskie” lub „Studia Niemiecko-Włoskie”, prowadzone przez
Uniwersytet w Ratyzbonie. „Studia Polsko-Niemieckie” zawierają w sobie elementy
tradycyjnych kierunków: filologia, kulturoznawstwo oraz historia, które uzupełnione są o
przedmioty, na których student zdobywa umiejętności typowo praktyczne. Pozwalają na
uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o Niemczech i Polsce, rozwijają umiejętności
językowe, przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej w biurach tłumaczy, w redakcjach
prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury,
wszędzie tam, gdzie należy wykazać się kompetencjami interkulturowymi, umiejętnością
formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji.
Rok III studenci studiują w uniwwrsytecie w Ratyzbonie.
2.
Poziom: I (licencjackie)
3.
Profil: ogólnoakademicki
4.
Forma studiów: stacjonarne
5.
Zasadnicze cele kształcenia
- Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 (studenci Uniwersytetu
Łódzkiego) i min. B2 (studenci Uniwersytetu w Ratyzbonie);
- Przekazanie podstawowej wiedzy na temat kultury, ustroju politycznego i gospodarki
Niemiec i Polski;
- Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze oraz historii Niemiec i Polski;
- Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego i polskiego;
- Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;
- Wykształcenie kompetencji interkulturowych, umiejętności krytycznego myślenia,
wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.
6.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: dwa dyplomy: licencjat i
„Bachelor of Arts” („BA”)
7.
Po kierunku Studia Polsko-Niemieckie absolwent może znaleźć zatrudnienie
jako:
- 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
- tłumacz (konsekutywny i symultaniczny)
- tłumacz tekstów fachowych, tłumacz przysięgły
- dziennikarz, specjalizujący się w kwestiach polsko-niemieckich
Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich,
których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu
Studiów Polsko-Niemieckich. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich
w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w
szczególności w krajach niemieckojęzycznych. Dla absolwenta I stopnia otwarte są studia
podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i innych uczelniach, uzupełniające jego
wykształcenie.

