Opis programu kształcenia dla kierunku studiów I stopnia
Niemcoznawstwo

Opis kierunku
Niemcoznawstwo jest kierunkiem studiów, który łączy ze sobą elementy filologii
germańskiej, kulturoznawstwa i historii, a także w niewielkim wymiarze politologii. Studenci
zdobywają szeroką i pogłębioną wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego. Nacisk
położony jest na znajomość współczesnych problemów, związanych z kulturą, w tym
mediami oraz rozwojem politycznym i społecznym Republiki Federalnej, Austrii i Szwajcarii.
Ponadto kierunek kładzie nacisk na umiejętności językowe. Studenci uczą się języka
niemieckiego od podstaw oraz doskonalą znajomość języka angielskiego. Wybór jednej z
dwóch specjalizacji pozwala pogłębić umiejętności praktyczne, potrzebne na rynku pracy,
związanym z mediami i kulturą lub z pracą w szeroko pojętym biznesie. Dla obu specjalizacji
przewidziane są zajęcia, przygotowujące do pisania projektów. Studia niemcoznawcze
pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy i umiejętności, przydatnych do rozpoczęcia kariery
zawodowej w instytucjach kultury, placówkach polsko-niemieckich, fundacjach, redakcjach
prasowych, w wydawnictwach, a więc wszędzie tam, gdzie należy wykazać się
umiejętnościami językowymi, znajomością kultury, mediów i życia politycznego krajów
niemieckiego obszaru językowego.
Wzorce międzynarodowe: niemcoznawstwo wzorowane jest na studiach, które w krajach
anglosaskich nazywane są „german studies”. Nie są one przeznaczone dla studentów z krajów
niemieckojęzycznych, lecz dla studentów z innych krajów, którzy w przyszłym życiu
zawodowym chcą zajmować się sprawami, związanymi z krajami niemieckojęzycznymi.
Ponieważ wybór takich zawodów jest bardzo szeroki, studia niemcoznawcze dają studentom
możliwości wyboru, dzięki którym można indywidualnie i zgodnie z zainteresowaniami
uzupełniać wykształcenie podstawowe. Zasada wybieralności przedmiotów jest wzorowana
przede wszystkim na niemieckim systemie szkolnictwa wyższego. Nauka języka kieruje się
zasadami wypracowanymi w ESOKJ. Niemcoznawstwo oferuje studentom możliwość
wyjazdów na studia i praktyki w innych krajach UE ow ramach programu ERASMUS+.
Najlepsi studenci mogą się starać o stypendia fundacji niemieckich, min. Fundacji
Niemieckiej Fundacji Wymiany Akademickiej DAAD. Wydział Filologiczny 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,
Innsbrucku, Sheffield, Mariborze, Madrycie, Kopenhadze. Istnieje również możliwość
łączenia studiów na kierunku niemcoznawstwo w UŁ ze studiami w innych uniwersytetach w
Polsce w ramach programu MOST.

Poziom: I (licencjacki)

Forma studiów: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Zasadnicze cele kształcenia
Kształcenie na kierunku niemcoznawstwo ma na celu:
- Przekazanie podstawowej wiedzy o kulturze, historii, szczególnie historii
współczesnej krajów niemieckiego obszaru językowego;
- Rozwinięcie umiejętności interkulturowych;
- Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. B2 plus znajomości języka
niemieckiego;
- Rozwinięcie znajomości języka angielskiego do poziomu min. B2;

Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz
wyciągania wniosków z posiadanych danych.
 Po niemcoznawstwie (licencjat) absolwent może znaleźć zatrudnienie:
- w placówkach kulturalnych i oświatowych jako animator kultury;
- w placówkach dyplomatycznych i instytucjach związanych ze współpracą polskoniemiecką (austriacką, szwajcarską)
- w biurach promocyjno-reklamowych i organizacjach public relations jako sekretarz,
pracownik biurowy, korektor, edytor tekstu etc.;
- w biurach tłumaczeń jako tłumacz tekstów;
- w polskich i zagranicznych mediach tradycyjnych i internetowych;
- w centrach usługowych typu helpdesk jako konsultant ds. obsługi klienta
niemieckojęzycznego
Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na II stopniu filologii
germańskiej, studiów międzynarodowych, politologii lub innych studiach magisterskich,
których wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu niemcoznawstwa.
Może także kontynuować kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich) w krajach, w
których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent może
również kontynuować naukę na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających na
UŁ lub innych uczelniach.
-

