
FILOLOGIA GERMAŃSKA

Wszechstronne wykształ-
cenie filologiczne, obej-
mujące nie tylko język  
z jego gramatyką, ale też 
literaturę niemiecką, wie-
dzę o kulturze i historii. 
Studenci poznają zasady 
komunikacji interkultu-
ralnej, uczą się elemen-
tów przekładu, zdobywa-
ją pogłębioną wiedzę  
o regionie. Co jednak 
najważniejsze: każdy stu-
dent w ramach unijnego 
programu „Erasmus” 
wyjeżdża na studia do 
jednej z licznych uczelni 
europejskich, które podpi-
sały z nami umowę. 

prof. dr hab. Wojciech Kunicki 
Instytut Neofilologii

JAK uczyMy?
Nowością na filologii germańskiej w Nysie jest przejście 
na praktyczny profil nauczania. Oznacza to:
• jeszcze więcej zajęć praktycznych,
• szerszy wachlarz możliwości praktyk, m.in. w partner-

skich instytucjach zagranicznych,
• intensywne kształcenie językowe od pierwszego se-

mestru (również w grupach dla początkujących).
Uczymy z zastosowaniem nowoczesnych technologii: 
laboratorium językowego oraz programów komputero-
wych wspomagających tłumaczenie.
Nasza kadra to praktycy - wykładowcy ze znaczącym do-
robkiem naukowym i doświadczeniem jako:
• tłumacze przysięgli,
• egzaminatorzy językowi Instytutu Goethego i TELC,
• teacher-trenerzy.

czEGO uczyMy?
• Praktycznych kompetencji językowych w zakresie: 

pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia 
tekstów, poprawnej wymowy.

• Przedmiotów przygotowujących do wykonywania za-
wodu w ramach poszczególnych specjalizacji.

• Ogólnych kompetencji filologicznych, kreatywności, 
umiejętności interpersonalnych, posługiwania się no-
woczesnymi technologiami.

• Konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod na-
uczania języka obcego.

• Treści i umiejętności wymaganych na egzaminie kwali-
fikującym do zawodu tłumacza przysięgłego.

NIEch INNI cI zAzdROSzczą
Studia w Nysie dają szeroki wachlarz możliwości: 
• semestralne lub roczne pobyty na uczelniach partner-

skich za granicą finansowane z programu Erasmus+. 
Szansę na wyjazd ma każdy student, gdyż liczba miejsc 
na uczelniach partnerskich jest wystarczająca,

• praktyki nauczycielskie polegające na prowadzeniu 
zajęć z języka niemieckiego w różnych krajach Unii Eu-
ropejskiej finansowane z programu Comenius,

• praktyki w instytucjach partnerskich w Niemczech (ar-
chiwach, bibliotekach, szkołach, urzędach),

• stypendia DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Aka-
demickiej) na miesięczne kursy języka niemieckiego 
na uniwersytetach niemieckich,

• kierunek, jako jedyny w Polsce, należy do międzyna-
rodowego konsorcjum Mehrsprachigkeit als Chance, 
zrzeszającego uczelnie m.in z Niemiec, Austrii, Szwaj-
carii, Belgii, Finlandii, w ramach którego realizujemy 
projekty dotyczące wielojęzyczności.

WEJdź NA WyżSzy pOzIOM
W ramach kierunku działa Studenckie Koło Naukowe Falke.

Silna pozycja gospodarcza Niemiec w świecie sprawia, że znajomość języka niemieckiego to dzisiaj 
klucz do sukcesu. Nie tylko niemieccy pracodawcy, ale również inne firmy, posiadające sieć międzyna-
rodowych kontaktów, chętnie zatrudniają osoby ze znajomością tego języka. Studia na filologii germań-
skiej w Nysie pozwalają nie tylko na zdobycie wysokich kompetencji językowych, lecz przede wszystkim 
dają konkretne przygotowanie zawodowe w ramach dwóch specjalizacji: nauczycielskiej oraz tłuma-
czeniowej w zakresie języka biznesu.

SpEcJALIzAcJA:
• nauczyciel języka niemieckiego
• tłumacz - język biznesu

FORMA STudIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

uzySKANy TyTuŁ zAWOdOWy:  
licencjat

czAS TRWANIA STudIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WyBRANE pRzEdMIOTy:
• praktyczna nauka języka podzielona  

na sprawności: pisanie, czytanie, mówienie, 
słuchanie

• gramatyka praktyczna 
• fonetyka
• język niemiecki prawa i biznesu 
• tłumaczenia specjalistyczne
• zajęcia tłumaczeniowe (tłumaczenie ustne  

i pisemne)
• nowoczesne metody nauczania języków  

obcych
• technologie komputerowe wspomagające 

tłumaczenie
• dwa dodatkowe języki obce do wyboru:  

angielski, czeski, hiszpański, niderlandzki
• psychologia 

pRAKTyKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(praktyki pedagogiczne i praktyki tłumaczeniowe, 
możliwość praktyk w zaprzyjaźnionych instytu-
cjach w Niemczech)

uczELNIE pARTNERSKIE:
• Pädagogische Hochschule Klagenfurt, Austria 
• Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Niemcy
• Universitaet Kassel, Niemcy
• Universität Halle, Niemcy
• Heinrich-Heine Universitaet Duesseldorf, Niemcy
• Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, 

Niemcy

pO STudIAch:
• praca w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach 

prowadzących kursy językowe
• praca w mediach, wydawnictwach, placówkach kul-

turalno-oświatowych, jednostkach samorządowych, 
instytucjach związanych ze współpracą międzynaro-
dową oraz innych instytucjach, gdzie wymagana jest 
biegła znajomość języka niemieckiego i znajomość 
realiów krajów niemieckojęzycznych

• praca w instytucjach regionalnych i branży tury-
stycznej

• praca w sektorze gospodarczym, zwłaszcza w fir-
mach niemieckich w kraju i na świecie oraz firmach 
o szerokim zasięgu międzynarodowym. Kompe-
tencje językowe to także klucz do kariery w coraz 
dynamiczniej rozwijających się w Polsce centrach 
outsourcingu

• praca tłumacza w różnych sektorach lub możliwość 
prowadzenia samodzielnej działalności jako tłumacz 
przysięgły

• możliwość prowadzenia własnej działalności gospo-
darczej w kraju i za granicą

• kontynuacja studiów na poziomie magisterskim 
w kraju lub za granicą na kierunkach filologia ger-
mańska, lingwistyka stosowana, pedagogika lub 
pokrewnych
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