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Absolwent posługuje się językiem niemieckim na poziomie biegłości B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posiada kompetencje i umiejętności praktyczne do 

podjęcia pracy w szkołach językowych, biurach tłumaczeń niemieckojęzycznych, biurach 

firm o zróżnicowanym profilu, turystyce, redakcjach, środkach masowego przekazu, 

placówkach i organizacjach kulturalnych, w ramach samozatrudnienia jako tłumacz i lektor 

języka niemieckiego. Posiada kompetencje językowe do prowadzenia rozmów i 

korespondencji z klientami niemieckojęzycznymi w firmach i przedsiębiorstwach polskich i 

międzynarodowych o zróżnicowanym profilu działalności. Zna kulturę i literaturę 

niemieckojęzyczną i sytuację polityczno-społeczną krajów niemieckojęzycznych. Potrafi 

pracować w zespole i dostrzega konieczność podnoszenia własnych kompetencji przez całe 

życie. Posługuje się edytorami tekstu, tworzy prezentacje PowerPoint. Absolwent jest 

przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.  

 

Absolwent, który zrealizował specjalizację Języki specjalistyczne, posługuje się językami 

specjalistycznymi niezbędnymi do wykonywania zawodu tłumacza języka niemieckiego w 

różnych branżach (zna język ekonomii, język prawniczy, biurowy, naukowy, techniczny, 

informatyczny, język turystyki). Absolwent, który zrealizował specjalizację Językowe 

kompetencje komunikacyjne: język angielski, komunikuje się w języku angielskim na 

poziomie B2.  

 

 Absolwent, który zrealizował specjalizację nauczycielską, odbył kształcenie zgodnie ze 

standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.). Zrealizował grupy zajęć A 1, B, C 

oraz D - szkoła podstawowa (przedmiotu język niemiecki w szkole podstawowej). Uzyskanie 

kwalifikacji następuje po uzyskaniu tytułu magistra.  
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The graduate has a command of the German language at B2+ level according to the Common 

European Framework of Reference for Languages of the Council of Europe. The graduate has 

competences and practical skills to take up a job at language schools, German-language 

translation offices, companies of different profiles, tourism, editorial offices, mass media, 

cultural institutions and organisations, or as a self-employed translator or a teacher of the 

German language. The graduate is familiar with German literature and culture and socio-

political situation of German-speaking countries. The graduate has the abilities to work within 

a team and understands the necessity of self- improvement. The graduate uses word 

processors and creates PowerPoint presentations. The graduate is prepared to take up MA 

studies.  

 

The graduate who has completed the German for specific purposes specialisation, has a 

command of specialized languages necessary to perform the translator’s job in different 

fields.(He/she knows the German language related to economy, law, office work, science, 

technology, IT and tourism). The graduate who has completed the Communication skills in 

English specialisation, communicates in English at a B2 level. 

 

The graduate who has completed the Teaching Specialisation has completed teacher training 

in accordance with the teaching standard (Regulation of the Minister of Science and Higher 

Education of 25 July 2019 concerning preparation for the teaching profession). S/he has 

completed all the required courses from the A1, B, C, and D modules for primary schools  

German as a Foreign Language. Obtaining an MA degree is required to achieve the full 

teaching qualification. 

 


