FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Charakterystyka kierunku
Celem studiów na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim na studiach pierwszego stopnia
jest wykształcenie specjalistów w zakresie anglistyki dysponujących szeroką teoretyczną i praktyczną
wiedzą z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa z filologiczną znajomością języka niemieckiego.
Studia oferują możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu tych dyscyplin oraz wysokich
kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego na poziomie C1 ESOKJ.
Stacjonarne studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata
filologii w zakresie filologii angielskiej z językiem niemieckim. Warunkiem ich zaliczenia jest
zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu
dyplomowego. Program obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, przekładu,
językoznawstwa, literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, jak również literatury oraz
kultury niemieckiego obszaru językowego. Studenci mają także możliwość realizacji programu modułu
dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego oraz
zawodu nauczyciela języka niemieckiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po
ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Absolwent studiów
pierwszego stopnia posiada szeroką wiedzę z zakresu filologii angielskiej z językiem niemieckim i
legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie.
Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego, może
podejmować pracę w przedsiębiorstwach i firmach wymagających obsługi w języku angielskim i
niemieckim, instytucjach, mediach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, korporacjach, a także w
sektorze turystycznym. Absolwenci mogą kontynuować naukę na stacjonarnych lub niestacjonarnych
studiach drugiego stopnia. Na Uniwersytecie Jagiellońskim nie ma podobnych kierunków oferujących
tego typu kształcenie.

Cele kształcenia
Przekazanie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego i niemieckiego obszaru
językowego
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Wykształcenie umiejętności filologicznych w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego, w
szczególności analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz
rozwiązywania problemów badawczych filologii; wykształcenie podstawowych umiejętności
przekładowych i glottodydaktycznych
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka
angielskiego i niemieckiego
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania problemów, wiązania faktów oraz
wyciągania wniosków
Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się
Wykształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, z zachowaniem zasad etyki

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Program studiów na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim oraz oferta zajęć zostały
opracowane ze szczególną dbałością, aby odpowiadać aktualnym trendom społeczno-gospodarczym
oraz oczekiwaniom kierowanym wobec absolwentów studiów na rynku pracy. Absolwenci filologii
angielskiej z językiem niemieckim posiadają wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej dzięki
wysokim kwalifikacjom, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i niemieckiego oraz szerokiej
wiedzy dotyczącej krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Absolwenci chętnie
zatrudniani są na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego i
niemieckiego, m.in. w instytucjach unijnych i kulturalnych, w instytucjach o charakterze gospodarczym
i politycznym, w redakcjach, wydawnictwach i mediach, w korporacjach, a także w biurach tłumaczy.
Absolwenci są również zatrudniani jako nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego w placówkach
niewymagających uprawnień nauczycielskich, a dzięki kwalifikacjom zdobytym w ramach ukończenia
programu modułu dydaktycznego również jako nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego we
wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych opracowane dla kierunku
filologia angielska z językiem niemieckim odpowiadają potrzebom społeczno-gospodarczym. Wiedza z
zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, wiedza o instytucjach kultury, jak również szereg
umiejętności, m.in. umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz języka niemieckiego, umiejętność
wyszukiwania oraz oceny informacji, analizy, interpretacji tekstów kultury, przygotowania wypowiedzi
ustnych oraz pisemnych, a także kompetencje w zakresie realizacji powierzonych zadań, pracy
zespołowej i samodzielnej odpowiadają potrzebom na rynku pracy stawianym kandydatom do pracy
w placówkach komercyjnych, korporacjach, instytucjach kultury czy biurach tłumaczeń.

Program
Opis realizacji programu:
Program obejmuje min. 2185 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. W semestrze piątym
studenci wybierają jedno spośród oferowanych seminariów licencjackich zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami. Oferta kursów fakultatywnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku
akademickiego. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają także możliwość realizacji programu
modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego
i/lub niemieckiego we wszystkich typach szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Plany studiów
Liczba kursów fakultatywnych, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest
określona w programie (rok I - 12 ECTS, rok II - 16 ECTS, rok III - 6 ECTS). Oferta kursów fakultatywnych
jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji
kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w
przepisach wewnętrznych. W ramach zajęć fakultatywnych studenci otrzymują także możliwość
realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
języka angielskiego i /lub niemieckiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po
ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu
dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej.

