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CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU FILOLOGIA WRAZ Z SYLWETKĄ 

ABSOLWENTA 

SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM BIZNESU   

 

 

            Studia na kierunku filologia, specjalność filologia germańska z językiem biznesu 

obejmują 6 semestrów, na których realizowane jest łącznie 2010 godzin dydaktycznych. 

Przypisano im 180 pkt ECTS. 

Celem kształcenia na specjalności filologia germańska z językiem biznesu jest 

przygotowanie do pracy zawodowej w różnych sektorach gospodarki i  życia publicznego 

wymagających kompetencji interkulturowej, która ma umożliwić szeroko rozumianą 

mobilność transgraniczną. Jest to szczególnie ważne w regionie, który prowadzi na wielu 

płaszczyznach ożywioną współpracę z partnerami z Niemiec.  

Absolwent licencjackich studiów germanistycznych posiada wiedzę o języku, 

gospodarce i tradycji biznesowej krajów niemieckojęzycznych oraz zbudowaną na tej 

podstawie umiejętność poruszania się w przestrzeni gospodarczej i kulturowej tych krajów, co 

w połączeniu z jego rodzimą kompetencją kulturową i językową pozwoli wykorzystywać  je 

praktycznie w pracy zawodowej o różnym charakterze, w której niezbędne są kwalifikacje 

językowe i interkulturowe ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesu i współpracy 

transgranicznej.  

Kwalifikacje te pozyska podczas realizacji dwóch podstawowych grup przedmiotów, 

tj. ćwiczeń i konwersatoriów składających się na blok przedmiotów związanych z praktyczną 

znajomością języka niemieckiego, również jako języka biznesu, kształtujących wszystkie 

sprawności językowe: zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego. Druga grupa 

przedmiotów obejmująca wykłady i ćwiczenia, pozwoli studentowi zapoznać się z tradycją 

kulturową i biznesową krajów niemieckiego obszaru językowego, z ich historią oraz 

uwarunkowaniami i treściami współczesnego życia politycznego, gospodarczego i 

kulturalnego. Służą temu nie tylko takie kursy jak: elementy literatury niemieckojęzycznej, 

historia Niemiec czy kultura niemieckiego obszaru językowego, ale także przedmioty 

pozwalające zapoznać się z dokonaniami gospodarczymi oraz rynkiem współczesnych 

Niemiec i współczesnej Austrii, z funkcjonującym tam światem mediów, instytucjami życia 

politycznego czy z mechanizmami funkcjonującymi w niemieckiej i austriackiej przestrzeni 

prawnej. Ważną rolę odgrywają także przedmioty ukazujące regionalne oblicze 

współczesnych Niemiec oraz przybliżające problematykę polsko-niemieckich relacji 



 

 

gospodarczych, kulturowych i politycznych. W rezultacie w trakcie trwania studiów student 

przyswoi sobie wiedzę pozwalającą rozumieć i stosować biznesowo-kulturowe kody 

właściwe dla niemieckiego obszaru językowego, tak aby mógł pełnić rolę pośrednika między 

gospodarczą tradycją polską a niemiecką, włączając się jednocześnie aktywnie w działania o 

charakterze gospodarczym, merkantylnym, kulturalnym i promocyjno-reklamowym.  

Ma to szczególne znaczenie w kontekście polityki regionalnej realizowanej w UE, 

która wspiera i promuje współpracę regionów przygranicznych tak, aby w parze z 

aktywnością gospodarczą i kulturalną przezwyciężać historyczne obciążenia i narodowe 

stereotypy.  

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia germańska z językiem biznesu 

uzyska kompetencje istotne dla potrzeb Euroregionu Nysa. Powinien znaleźć zatrudnienie w 

instytucjach i podmiotach gospodarczych działających w ramach współpracy transgranicznej 

między Polską i Republiką Federalną Niemiec: placówkach kultury, instytucjach samorządu 

lokalnego, biurach, izbach i organizacjach turystycznych, w działalności uzdrowiskowej, w 

transgranicznych podmiotach prowadzących działalność badawczą w zakresie tworzenia  

wspólnych koncepcji marketingowych, czasopismach i nowych mediach, w organizacjach 

pozarządowych, w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne 

są filologiczne umiejętności i interkulturowe kompetencje. Dlatego też absolwent będzie 

umiał gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje, będzie kooperatywny i gotowy do 

uczestniczenia w pracy zespołowej. Będzie przygotowany również do uczestnictwa w życiu 

kulturalnym i gospodarczym oraz będzie rozumiał potrzebę nieustannego doskonalenia 

umiejętności językowych i kompetencji interkulturowych, także po zakończeniu studiów.  

Studia licencjackie na kierunku filologia mają za zadanie wykształcić absolwenta 

posiadającego umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego na poziomie C1 oraz 

umiejętności w zakresie dodatkowego języka obcego na poziomie B2, zgodne 

z wymaganiami określonymi dla Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu absolwent pozyska oparciu o 

najnowsze badania naukowe i współpracę ze środowiskiem lokalnym. W toku kształcenia 

pozna wagę współpracy z otoczeniem dydaktyczno-naukowym, społecznym i gospodarczym 

(poprzez uczestnictwo w imprezach, na które zapraszani są przedstawiciele tych środowisk) 

dla przyszłych kompetencji zawodowych. Dzięki możliwości uczestniczenia w zajęciach oraz 

wykładach wybitnych krajowych i zagranicznych przedstawicieli środowiska naukowego 

będzie potrafił skonfrontować zdobywaną wiedzę z aktualnymi badaniami naukowymi. Może 

również realizować się w kołach naukowych i zainteresowań. 



 

 

 


