
 

OPIS KIERUNKU 
 

 

 

Od roku akademickiego 2016/2017 prowadzone będą studia stacjonarne 2 stopnia 

(magisterskie) o specjalności nauczycielskiej: 

 dla osób, które na studiach 1 stopnia nabyły uprawnienia do wykonywania zawodu 

nauczyciela i pracy w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, 

 dla osób, które na studiach 1 stopnia nie nabyły uprawnień do wykonywania zawodu 

nauczyciela. 

 

Studia 2 stopnia ze specjalnością nauczycielską przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w 

szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do pracy we wszystkich typach placówek 

edukacyjnych (prowadzących np. kursy nauki języka niemieckiego).  

Studia 2 stopnia ze specjalnością nauczycielską będą mogli podjąć absolwenci studiów pierwszego 

stopnia na kierunku filologia, specjalność: filologia germańska, kierunku germanistyka, jak również 

absolwenci innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych posiadających certyfikat z języka 

niemieckiego na poziomie C1. 

Studia 2 stopnia ze specjalnością nauczycielską oparte są na elastycznych programach kształcenia 

nauczycieli, przygotowanych: 

 dla absolwentów studiów 1 stopnia, którzy nabyli uprawnienia do wykonywania zawodu 

nauczyciela na I i II etapie edukacyjnym oraz odbyli ogólne przygotowanie psychologiczne i 

ogólne przygotowanie pedagogiczne,  

 dla absolwentów studiów 1 stopnia, którzy nie nabyli uprawnień do wykonywania zawodu 

nauczyciela. Programy dla osób nieposiadających uprawnień do wykonywania zawodu 

nauczyciela obejmują pełne kształcenie z dyscyplin: pedagogika, psychologia oraz 

glottodydaktyka i dydaktyka nauczania języka obcego.  

 

Wszystkie programy dla specjalności nauczycielskiej są powiązana z innowacyjnym programem 

praktyk pedagogicznych, ściśle powiązanym z całością kształcenia zawodowego.  

 

W programie studiów znajdują się m.in. bloki modułów obowiązkowych, bloki modułów 

wybieralnych oraz blok modułów specjalnościowych.  

Blok modułów obowiązkowych obejmuje zajęcia z dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, 

kulturoznawstwo i psycholingwistyka oraz blok modułów praktycznej nauki języka niemieckiego. 

Blok modułów wybieralnych obejmuje zajęcia o charakterze projektowym z następujących dyscyplin:  

literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i glottodydaktyka.  

Blok modułów specjalnościowych obejmuje przedmioty umożliwiające wyposażenia absolwenta 

kierunku Germanistyka 2 stopnia w wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne niezbędne do 

pracy zawodowej. Program specjalności nauczycielskiej obejmuje m. in. zagadnienia z psychologii, 

pedagogiki, psycholingwistyki i neurolingwistyki, glottodydaktyki i dydaktyki języka niemieckiego, 

określonych w standardach kształcenia nauczycieli. 

Umiejętności i kompetencje zawodowe będą podlegać ciągłemu procesowi ewaluacji w ramach 

praktyk i staży zawodowych przy ścisłej współpracy ze szkołami. 

 

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Germanistyki i 

Lingwistyki Stosowanej. 

 



      

 SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

Absolwent studiów 2 stopnia na kierunku Germanistyka uzyskuje stopień magistra. Posiada 

kompetencje językowe z języka obcego pierwszego (niemieckiego) na poziomie biegłości C2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka obcego drugiego 

(np. angielskiego, szwedzkiego i in.) na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego Rady Europy. Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie najnowszych 

osiągnięć w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, 

psycholingwistyki, neurolingwistyki i glottodydaktyki, oraz pogłębione umiejętności badawcze w tych 

dyscyplinach,  którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej, w tym w 

działalności pedagogicznej we wszystkich typach szkół i instytucjach edukacyjnych, niezbędną do 

kompleksowej realizacji wszelkich zadań zawodowych, samodzielnego diagnozowania, analizowania i 

interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań, oceny metod i procedur realizacji tych 

zadań. Zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych, posiada wiedzę i umiejętności na 

temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w szeroko rozumianej 

działalności pedagogicznej. Absolwent posiada również pogłębione umiejętności badawcze 

obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i 

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na 

rozwiązywanie także nietypowych problemów w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, 

realioznawstwa i kulturoznawstwa, psycholingwistyki, neurolingwistyki oraz glottodydaktyki. 

 

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 

 

Absolwent kierunku Germanistyka II stopnia, specjalność nauczycielska będzie mógł 

podejmować pracę m.in. w: 

 we wszystkich typach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 w placówkach edukacyjnych różnego typu np. szkołach językowych 

 w organizacjach pozarządowych, mediach i instytucjach administracji publicznej. 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 

 

Student kierunku Germanistyka II stopnia ma możliwość: 

 

 uczestniczenia w pracach i projektach Koła Naukowego Germanistów 

 uczestniczenia w przedsięwzięciach grupy teatralnej, prowadzonej przez lektorów DAAD  

 wyjazdów w ramach programu ERASMUS 

 wyjazdów w ramach programów MOST 

 pobytów stypendialnych w ramach wymiany studenckiej DAAD 

 kursów językowych organizowanych przez DAAD, Instytut Goethego oraz Institut für Deutsche 

Sprache  

 wyjazdów stypendialnych fundowanych przez niemieckie, austriackie i szwajcarskie 

uniwersytety 

 korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, edukacyjnego oraz coachingu, 

prowadzonego przez Biuro Karier UMCS 

 

Absolwent kierunku Germanistyka ma możliwość podjęcia dalszej pracy naukowo-badawczej  na 

studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) na kierunku Germanistyka. 

 


