Witamy wszystkich zainteresowanych studiami na germanistyce!
Oferujemy atrakcyjne specjalizacje na 1-szym i 2-gim stopniu (studia
licencjackie i magisterskie) oraz ciekawe możliwości zatrudnienia po
zakończeniu studiów.

Studia I stopnia
I. OPIS KIERUNKU
Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest jedynym kierunkiem studiów językowych w Polsce
o profilu praktycznym, przygotowanym w ścisłej współpracy z lubelskimi pracodawcami i
ukierunkowanym na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego,
przygotowanych do pracy w instytucjach zajmujących się obsługą biznesową firm
niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami, oraz od roku akademickiego 2016/2017 na
kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy
nauczyciela-trenera biznesu.
Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Germanistyki i
Lingwistyki Stosowanej.
Atrakcyjność Germanistyki wynika z faktu zapewnieniu zatrudnienia wszystkim absolwentom tego
kierunku przez firmy obsługujące przedsiębiorstwa w krajach niemieckojęzycznych, działające na
lubelskim rynku pracy.
Konkurencyjność Germanistyki związana jest m.in. z 1) wprowadzeniem do planu studiów form i
metod dydaktycznych, pozwalających na łączenie zagadnień teoretycznych z wiedzą i
umiejętnościami praktycznymi, ukierunkowanych na wykształcenie kompetencji twardych,
nierozerwalnie związanych z kształceniem językowym na prowadzonym kierunku, oraz wykształceniu
kompetencji miękkich, takich jak: zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, współpraca w
grupie, zarządzanie czasem, elastyczność i kreatywność w podejmowaniu zadań zawodowych, 2)
wprowadzeniem innowacyjnego programu praktyk wraz z systemem ewaluacji, ściśle powiązanym z
całością kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami.
W programie studiów znajdują się m.in. bloki modułów obowiązkowych oraz bloki modułów
wybieralnych, specjalnościowych.
Blok modułów obowiązkowych obejmuje: moduł zajęć z dyscypliny: literaturoznawstwo
językoznawstwo, kulturoznawstwo i realioznawstwo, psycholingwistyka i glottodydaktyka oraz blok
modułów praktycznej nauki języka niemieckiego i drugiego języka nowożytnego oraz dodatkowe
przedmioty jak np. technologię informacyjną czy W-F.
Blok modułów specjalnościowych obejmuje przedmioty umożliwiające wyposażenia absolwenta
kierunku Germanistyka w wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne niezbędne do pracy
zawodowej. Blok modułów specjalnościowych obejmuje również zajęcia prowadzone przez pięć
semestrów w języku niemieckim przez pracodawców.
II. WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:
1. Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, profil praktyczny:
1.a. specjalność: język niemiecki w biznesie - program specjalności obejmuje zagadnienia dotyczące
języka mediów, w tym telewizyjnego, prasowego ze szczególnym uwzględnianiem języka polityki i
gospodarki; języka nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii w branży IT;
języka biurowego, obejmującego korespondencję, prezentacje, negocjacje, raportowanie i.in. w języku
niemieckim, elektroniczne biuro, rozmowy kwalifikacyjne, listy intencyjne i in. Zajęcia o charakterze
teoretycznym są uzupełnione programem zajęć praktycznych, językowych warsztatów
specjalistycznych i językowym treningiem zawodowym, prowadzonym przy udziale specjalistów z
zewnątrz oraz native speakerów .
1b. specjalność: nauczyciel-trener biznesu – program specjalności obejmuje zagadnienia z
psychologii i pedagogiki, psycholingwistyki, glottodydaktyki i dydaktyki oraz emisji głosu, dających

możliwość rozwoju kompetencji trenerskich, takich jak: innowacyjność, komunikacja interpersonalna
i interkulturowa, umiejętność prowadzenia prezentacji i autoprezentacji, umiejętność pracy w grupie,
przejmując w niej różne role, projektowanie narzędzi trenerskich, projektowanie szkoleń itp. Zajęcia
o charakterze teoretycznym są uzupełnione programem zajęć praktycznych, językowych warsztatów
specjalistycznych i językowym treningiem zawodowym, prowadzonym przy udziale specjalistów z
zewnątrz oraz native speakerów .
Kształcenie umiejętności językowych będzie odbywać się w specjalnie do tego celu
przystosowanych pracowniach językowych, komputerowych i multimedialnych, natomiast wiedzę na
temat realiów i środowiska branży zawodowej student zdobędzie odbywając trzymiesięczne praktyki
zawodowe w danej jednostce gospodarczej, realizowane śródrocznie i w sposób ciągły. Umiejętności i
kompetencje zawodowe będą podlegać ciągłemu procesowi ewaluacji przy ścisłej współpracy z
pracodawcami.
Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

III.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Germanistyka uzyskuje tytuł zawodowy
licencjata. Posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym,
niezbędnym do wykonywania zawodu ze szczególnym uwzględnieniem języka administracyjnego,
polityki i gospodarki, w tym języka mediów, telewizyjnego, prasowego, języka nowych
technologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii w branży IT; zna i posługuje się
językiem potocznym. Posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze
państw niemieckiego obszaru językowego i komunikacji interkulturowej oraz umiejętności
wykorzystania jej w pracy zawodowej. Zna i potrafi wykorzystać w działaniach zawodowych
różnorodne strategie i techniki komunikacyjne; zna i właściwie wykorzystuje wzorce zachowań
kulturowych w komunikacji dotyczącej profesjonalnych działań zawodowych i życia codziennego
mieszkańców krajów niemieckojęzycznych; zna i potrafi wykorzystać w praktyce słownictwo i
ogólne zasady prowadzenia prezentacji, zebrań/posiedzeń, negocjacji, konwersacji w biurze i przez
telefon, rozmów kwalifikacyjnych, formułowania listów intencyjnych, umów, tekstów
reklamowych; zna i potrafi wykorzystać w pracy zawodowej słownictwo i zasady prowadzenia
korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej; posiada umiejętności w zakresie technik
informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług sieci informatycznych, pozyskiwania
i przetwarzania informacji, wykorzystywanych w pracy zawodowej; potrafi pracować w zespole,
pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności
organizacyjne pozwalające na realizację działań zawodowych; posiada umiejętność współpracy z
innymi podmiotami działalności zawodowej; potrafi odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; jest gotowy do podejmowania wyzwań
zawodowych oraz ma przekonanie, że zdobyte umiejętności przygotowują do ich właściwego
wykorzystania na rynku pracy.
IV. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent kierunku Germanistyka, I stopień będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
 w firmie Convergys, pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego
 w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO ((ang. Business Process
Outsourcing), specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami
 w przedsiębiorstwach krajowych obsługujących klientów niemieckojęzycznych jako trener biznesu
• w instytucjach administracji publicznej, zajmujących się współpracą z krajami niemieckojęzycznymi
• w zakładach szkoleniowych, wymagających znajomości języka obcego.
V. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
Student kierunku Germanistyka 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
odbywania staży zawodowych w przedsiębiorstwach, które podpisały umowę o współpracy z
UMCS
korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, edukacyjnego oraz coachingu,
prowadzonego przez Biuro Karier UMCS

Absolwent kierunku Germanistyka ma możliwość:
 kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym samym kierunku, wybierając jedną z
oferowanych specjalności: nauczycielską lub specjalistyczny język niemiecki
 podjęcia studiów podyplomowych, np. Języki Skandynawskie dla Rynku Pracy, oferowanych
przez Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, prowadzący kierunek.

Studia II stopnia
I. OPIS KIERUNKU
Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu
ogólnoakademickim posiadającym innowacyjny program studiów, odpowiadający na potrzeby
lubelskiego rynku pracy, szybkiego rozwojowi branży BPO oraz szeregu inwestycji w sferze biurowousługowej w regionie, poszukujących pracowników z doskonałą znajomością języka obcego,
poszerzaną i pogłębioną o znajomość języka specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego,
medycznego), jak również innowacyjny program studiów kształcenia nauczycieli języka
niemieckiego.
Innowacyjność programu polega na 1) interdyscyplinarnym i interkulturowym charakterze kierunku,
gdzie język niemiecki, literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego badane są pod względem
treści, form i funkcji w odniesieniu do innych języków, literatur i kultur, co stanowi podstawę
komunikacji interkulturowej, 2) łączeniu badania form i oddziaływania ponadkulturowej komunikacji
z badaniami i problematyką interkulturowej nauki, 3) wprowadzeniu do planu studiów form i metod
dydaktycznych, pozwalających na łączenie zagadnień teoretycznych z wiedzą i umiejętnościami
praktycznymi, ukierunkowanych na wykształcenie kompetencji twardych, nierozerwalnie związanych
z prowadzonym kierunkiem, oraz wykształceniu kompetencji miękkich takich jak: zdolność
analitycznego myślenia, komunikatywność, współpraca w grupie, zarządzanie czasem, elastyczność i
kreatywność w podejmowaniu zadań zawodowych, jak również 4) wprowadzenie innowacyjnego
programu praktyk pedagogicznych, ściśle powiązanego 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 dyscypliny:
literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo.
Blok modułów specjalnościowych obejmuje przedmioty umożliwiające wyposażenia absolwenta
kierunku Germanistyka II stopnia w wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne niezbędne do
pracy zawodowej.
Kierunek prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Germanistyki i
Lingwistyki Stosowanej.
II. WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:
1. Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki:

1.a. specjalność: nauczycielska – program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii i
pedagogiki, określonych w standardach kształcenia nauczycieli, zagadnienia z psycho- i
neurolingwistyki, glottodydaktyki i dydaktyki języka niemieckiego
1b. specjalność: specjalistyczny język niemiecki - program specjalności obejmuje zagadnienia
teoretyczne i warsztaty praktyczne dotyczące komunikacji interkulturowej przy pomocy języka
specjalistycznego oraz tekstologii i leksykologii specjalistycznej.
Umiejętności i kompetencje zawodowe będą podlegać ciągłemu procesowi ewaluacji w ramach
praktyk i staży zawodowych przy ścisłej współpracy z pracodawcami.
Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

III.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Germanistyka uzyskuje stopień magistra. Posiada
kompetencje językowe na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy, w tym znajomość niemieckiego języka specjalistycznego m.in. z takich
dziedzin jak ekonomia, prawo, medycyna. 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, posiada podstawową wiedzę
o specyfice i metodologii z wybranych zakresów rzeczywistości, opisywanych przez języki
specjalistyczne i potrafi ją zastosować w sytuacja profesjonalnych. 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.
IV. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent kierunku Germanistyka II stopnia będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
 we wszystkich typach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 w placówkach edukacyjnych różnego typu np. szkołach językowych
 w firmie Convergys, pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego
 w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO (ang. Business Process
Outsourcing), specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami
 w organizacjach pozarządowych, mediach i instytucjach administracji publicznej.
V. 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
odbywania staży zawodowych w przedsiębiorstwach, które podpisały umowę o współpracy z
UMCS
korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, edukacyjnego oraz coachingu,
prowadzonego przez Biuro Karier UMCS

Absolwent kierunku Germanistyka ma możliwość podjęcie dalszej pracy naukowo-badawczej
studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) na kierunku Germanistyka.
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