
 

Studia podyplomowe - Języki skandynawskie dla rynku pracy 
 

 

W roku akad. 2016/2017 przy Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej 
UMCS uruchomione zostały studia podyplomowe na kierunku "Języki 
skandynawskie dla rynku pracy". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy! 
 

 

I.   OPIS KIERUNKU 

 

Studia umożliwiają naukę języka szwedzkiego lub norweskiego z elementami języka 

specjalistycznego, obejmującego słownictwo z dziedziny biznesu, ekonomii, finansów itp. 

oraz zdobycie podstawowej wiedzy o uwarunkowaniach społeczno- i kulturowo- 

gospodarczych w krajach skandynawskich. Zajęcia realizowane są w języku szwedzkim lub 

norweskim (moduł zajęć językowych) oraz w języku polskim (moduł zajęć 

kulturoznawczych, realioznawczych oraz zajęć specjalistycznych), w formie warsztatów, 

konwersatoriów i ćwiczeń laboratoryjnych, co pozwoli na ciągłe podnoszenie kompetencji 

językowych oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. 

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów, którzy uzyskali tytuł 

zawodowy licencjata lub magistra i chcą zdobyć praktyczne umiejętności posługiwania się 

językiem szwedzkim lub norweskim  oraz wiedzę dotyczącą krajów skandynawskich, w 

zakresie geografii, kultury, ekonomii i prawa. 

Studia trwają dwa semestry, mają formę studiów niestacjonarnych. 

 

      

II.    SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

Absolwent studiów podyplomowych wykaże się znajomością języka szwedzkiego lub 

norweskiego oraz opanowaniem wiedzy i słownictwa związanego m. in. z geografią i kulturą 

krajów skandynawskich,  warunkami społeczno-ekonomicznymi  i prawnymi w w/w regionie 

UE, organizacją i działalnością przedsiębiorstwa w krajach skandynawskich oraz 

umiejętnością prowadzenia korespondencji biznesowej.  

Wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych Języki skandynawskie 

dla rynku pracy otworzą absolwentom nowe atrakcyjne możliwości zatrudnienia np. w charakterze:  

 pracownika w przedsiębiorstwach na terenie Skandynawii 

 pracownika w przedsiębiorstwach międzynarodowych, prowadzących współpracę z 

podmiotami zagranicznymi czy obsługujących klientów obcojęzycznych 

 pracownika w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE  

 pracownika biur promocji czy agencji reklamowych 

 pracownika firm outsourcingowych 

 osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą o dowolnym profilu 

 

Absolwenci studiów podyplomowych posiadać będą kompetencje językowe na poziomie biegłości A2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się będą językiem 

ogólnym z elementami języka specjalistycznego, niezbędnymi do wykonywania zawodu. Poza tym 

znać będą terminologię i struktury gramatyczne właściwe dla języka szwedzkiego lub norweskiego 

oraz dysponować będą uporządkowaną, podstawową  wiedzą z zakresu szwedzkiego lub norweskiego 

języka biznesu, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej 

oraz wiedzą dotyczącą geografii i kultury oraz uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych 

i gospodarczych  krajów skandynawskich. 



 

III.    REKRUTACJA 

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej 

Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty 

wpisowej.  

Aby rozpocząć studia podyplomowe Języki skandynawskie dla rynku pracy, należy 

legitymować się dyplomem  ukończenia studiów I lub II stopnia, inżynierskich lub 

jednolitych magisterskich na dowolnym kierunku. 

Dokumenty wymagane w ramach procesu rekrutacji: 

1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany. 

2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub 

drugiego stopnia. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa 

oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upoważnione 

instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o 

zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego. 

3. Dwie fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu 

dokumentów tożsamości. 

4. Kserokopia dowodu tożsamości, bez potwierdzenia urzędowego. Oryginał do wglądu. 

5. Pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na 

poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek 

studiów podyplomowych. 

6. Osoby niebędące obywatelami polskimi lub osoby, które ukończyły studia na uczelni 

zagranicznej, oprócz ww. dokumentów, składają dodatkowo: 

a. tłumaczenie poświadczone na język polski dyplomu ukończenia studiów; 

b. zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że dyplom 

ukończenia studiów na uczelni zagranicznej potwierdza ukończenie studiów 

wyższych i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.  

7. Inne dokumenty określone w ogólnych zasadach rekrutacji w systemie IRK. 

 

 

 

http://www.podyplomowe.umcs.pl/
http://www.podyplomowe.umcs.pl/

