
 

MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE PO GERMANISTYCE 

UWAGA!!! Jako jeden z niewielu ośrodków da-
jemy UPRAWNIENIA ZAWODOWE dla nauczycieli 

języka niemieckiego 

nauczyciel języka niemieckiego we wszystkich 
rodzajach szkół (w przypadku wyboru specjal-
ności nauczycielskiej w zakresie języka niemiec-
kiego);  
tłumacz języka niemieckiego (UWAGA wyma-
gany egzamin państwowy); tłumacz (w przy-
padku wyboru specjalności: filologia germań-
ska); 
pracownik administracji publicznej i instytucji 
pozarządowych;  
asystent w firmach międzynarodowych, np.: biu-
rach podróży, firmach handlowych, spedycyj-
nych i innych; 
dziennikarz 
przewodnik niemieckojęzycznych grup tury-
stycznych lub pracownik branży turystycznej; 
pracownik instytucji i stowarzyszeń kulturalnych; 
konsultant językowy.  
pielęgniarka oraz inne zawody medyczne (pra-
ca w Niemczech) 

Absolwent studiów II stopnia może ubiegać się 
także o przyjęcie na studia doktoranckie, by w 
przyszłości znaleźć zatrudnienie m.in. na uczelni 
wyższej jako pracownik naukowo-dydaktyczny.  

 

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA 

 biegle posługuje się językiem niemieckim na 
poziomie C1/C2 według ESOKJ; 

 zna język specjalistyczny m.in. z zakresu ekono-
mii, biznesu, prawa, kultury i świata mediów, tu-
rystyki; 

 posiada wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, 
językoznawstwa i kulturoznawstwa i glottody-
daktyki;  

 w zależności od wybranej specjalności jest 
przygotowany do pracy w charakterze nauczy-
ciela / tłumacza oraz do zdobywania dodat-
kowych kwalifikacji w w/w dziedzinach;  

 może wykonywać każdy inny zawód, w którym 
wymagana jest bardzo dobra znajomość języka 
niemieckiego oraz historii, kultury i realiów nie-
mieckiego obszaru językowego. np.: sąd, proku-
ratura, hotelarstwo; 

 reprezentuje wysoki poziom przygotowania 
ogólnohumanistycznego. 

 
                                     

 

ANGIELSKI TO MUS 
NIEMIECKI TO TWÓJ PLUS 
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Kierunek: FILOLOGIA 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE  
JĘZYKA NIEMIECKIEGO (filologia germańska z 
uprawnieniami do nauczania języka niemiec-
kiego) 
specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA 
 
W ramach w/w specjalności oferujemy studia: 
stacjonarne I stopnia (3-letnie) 
stacjonarne II stopnia (2-letnie) 
niestacjonarne II stopnia (2-letnie) 

UWAGA! WARUNKI REKRUTACJI 

O przyjęcie na filologię germańską (studia I 
stopnia) mogą ubiegać się osoby, które uczyły 
się języka niemieckiego w ramach kursów języ-
kowych, dłuższych pobytów w krajach nie-
mieckojęzycznych itd. ale na świadectwie doj-
rzałości nie mają oceny z języka niemieckiego 
(język obcy nowożytny – do wyboru przez kan-
dydata). 
W przypadku specjalności nauczycielskiej w za-
kresie języka niemieckiego na świadectwie doj-
rzałości wymagana jest ocena z języka nie-
mieckiego.  
Jeśli jesteś osobą ambitną, lubiącą wyzwania i 
otwartą na nowe możliwości, studiuj z nami! 
 
Harmonogram rekrutacji i więcej informacji na: 
www.uwm.edu.pl/germanistyka 
www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja/harmonogr
am‐rekrutacji 

 
 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GERMANISTYKĘ 
NA UWM W OLSZTYNIE? 

 bogata oferta kształcenia (m.in. duża liczba 
godzin z zajęć praktycznych języka niemiec-
kiego - konkurencyjna w porównaniu z innymi 
uniwersytetami), gwarantująca szybki i efek-
tywny rozwój sprawności językowych; 

 wykwalifikowana i doświadczona kadra nau-
kowo-dydaktyczna (nasi wykładowcy znajdują 
się w czołówce najlepszych belfrów naszego 
wydziału, co potwierdzają wyniki organizowa-
nego corocznie konkursu „Belfer Wydziału Hu-
manistycznego”); 

 niemieccy native speakerzy: lektor DAAD; 
 możliwość studiowania na niemieckich uniwer-

sytetach w ramach programu Erasmus+, 
uczelnianych projektów międzynarodowych 
oraz oferty stypendialnej DAAD oraz możliwość 
wzięcia udziału w konferencjach międzynaro-
dowych; 

 wieczory autorskie organizowane przy współu-
dziale Austriackiego Forum Kultury w Warsza-
wie oraz wieczory filmowe;  

 Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut przy 
UWM w Olsztynie; 

 wyjazdy studyjne do Niemiec; 
 czynny udział w Dniach Humana. 

 
Ponadto oferujemy: działające na Wydziale koła 
naukowe (w tym Koło Naukowe Młodych Ger-
manistów, koło fotograficzne), klub filmowy, do-
radztwo stypendialne oraz nasz czas i zaangażo-
wanie!  

 

 
 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA 
  
Moduł PNJN: Na zajęciach tego modułu zdobę-
dziesz i pogłębisz praktyczną wiedzę w zakresie ję-
zyka niemieckiego, aby móc "powiedzieć to, co 
pomyśli głowa" po niemiecku. 
 
Moduł językoznawczy: W ramach tych zajęć po-
znasz tajniki języka niemieckiego 'dawno, dawno 
temu..." oraz jego nowe trendy. 
 
Moduł kulturoznawczo-historyczny: Ten moduł 
poprowadzi cię przez piękno i dziedzictwo kultu-
rowe krajów niemieckojęzycznych. 
 
Moduł literaturoznawczy: Fascynuje cię literatura? 
I polskiej ci za mało? Na tych zajęciach dane ci 
będzie zajrzeć do największych i najpiękniejszych 
dzieł literatury niemieckojęzycznej. 
 
Moduł kształcenia nauczycielskiego: Czujesz w 
sobie powołanie do nauczania? W ramach zajęć 
tego modułu zdobędziesz wiedzę jak i uprawnie-
nia do nauczania języka niemieckiego we wszyst-
kich typach szkół. 
 
Moduł translatorski: Chciałbyś w przyszłości tłu-
maczyć? Droga przed tobą daleka, ale w ramach 
tego modułu położysz solidny fundament pod 
kunszt, który ci najwięksi i najlepsi szlifują całymi la-
tami.   
 


