
FILOLOGIA GERMA ŃSKA od roku akademickiego 2012/2013 
 
Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) Germani styka Mi ędzykulturowa 
 

I ROK, semestr pierwszy forma zajęć ilość godzin 
zajęć 

forma 
ewaluacji 

pkt. 
ECTS 

  

 Języki obce       

Praktyczna nauka j. niemieckiego 
lub j. polskiego I 

ćw. 120 egz. 6+3*   

Drugi język nowożytny I ćw. 60 zal.  3   

       

 Kompetencje podstawowe        

Kultura, inter- i transkultura konw. 30 zal. 3   

Germanistyka jako dziedzina badań konw. 30 zal. 3   

Kurs lekturowy I ćw. 30 zal. 3   

       

 Dyskurs mi ędzy kulturami       

Fonetyka i fonologia j. niemieckiego w 
porównaniu z j. polskim 

konw. 30 egz. 3   

       

 Granice i ró żnice        

Media – porównanie w wymiarze 
międzynarodowym  

konw. 30 egz. 3   

       

 Kompetencje stosowane       

Trening interkulturowy (warsztat) ćw. 30 zal. 3   

Prawa autorskie ćw. 4 zal. 0   

  Wychowanie fizyczne ćw. 30 zal. 0   

 Razem 
 

 394  30   

 
 
* Zalecany moduł wstępny przed rozpoczęciem studiów: Vorkurs Deutsch als Fremdsprache / szkoła 
letnia języka polskiego (60 godz., 3 ECTS) 



 
 

I ROK, semestr drugi forma zajęć ilość godzin 
zajęć 

forma 
ewaluacji 

pkt. 
ECTS 

  

 Języki obce       

Praktyczna nauka j. niemieckiego II 
lub j. polskiego II 

ćw. 120 egz. 6   

Drugi język nowożytny II ćw. 60 zal.  3   

       

 Kompetencje podstawowe        

Kurs lekturowy II konw. 30 zal. 3   

       

 Dyskurs mi ędzy kulturami        

Związki kulturowe i literackie konw. 30 zal. 3   

Morfologia j. niemieckiego w porównaniu 
z j. polskim 

konw. 30 egz. 3   

        

 Granice i ró żnice       

 Przegląd prasy niemieckiej w kontekście   
stosunków międzynarodowych 

konw. 30 zal.  3   

       

 Tekst a współczesno ść       

Tekst literacki: formy i narracja konw. 30 egz. 6   

       

 Kompetencje stosowane       

 Technologia informacyjna ćw. 30 zal. 3   

 Wychowanie fizyczne ćw. 30 zal. 0   

 Razem 
 

 390  30   

 



 

II ROK, semestr trzeci 

 

forma zajęć ilość godzin 
zajęć 

forma 
ewaluacji 

pkt. 
ECTS 

  

 Języki obce        

Praktyczna nauka j. niemieckiego lub 
polskiego III 

ćw. 120 egz. 6   

Drugi język nowożytny III  60 egz.(certy
fikat B2) 

3   

       

 Granice i ró żnice        

Składnia j. niemieckiego w porównaniu z j. 
polskim 

konw. 30 egz. 3   

Współczesne koncepcje językoznawcze konw. 30 zal. 3   

       

 Stereotypy, sprzeczno ści, konflikty 
kulturowe  

      

Niemcy o innych, inni o Niemcach w 
mediach tekstualnych i innych 

konw. 30 egz. 6   

       

 Wspólnota, ci ągłość i transfer        

 Niemcy i ich sąsiedzi w historii od XVIII w. konw. 30 zal. 3   
Analizy literackie konw. 30 zal. 3   
 Kompetencje stosowane       

 Warsztat germanisty (pisanie tekstów 
naukowych) 

ćw. 30 zal. 3   

       

 Razem  360 
 

 30   

 



 

II ROK, semestr czwarty 

 

forma zajęć ilość godzin 
zajęć 

forma 
ewaluacji 

pkt. 
ECTS 

  

 Języki obce        

Praktyczna nauka j. niemieckiego lub 
polskiego IV 

ćw. 120 egz. 6   

       
 Dyskurs mi ędzy kulturami       
Literatura jako medium dyskursu konw. 30 egz. 6   
       

 Stereotypy, sprzeczno ści, konflikty 
kulturowe  

      

Język i władza w prywatnej i publicznej 
przestrzeni językowej 

konw. 30 egz. 3   

       

Wspólnota, ci ągłość i transfer        

Analizy literackie konw. 30 zal. 3   

       

Tekst a współczesno ść       

Filozofia i współczesność konw. 30 zal. 3   

       

 Translations Studies (1 do wyboru)  ćw. 30 zal. 3   
 Tłumaczenie literackie i analiza I       
 Tłumaczenie fachowe i adjustacja tekstów 
I 

      

 Tłumaczenie ustne I       

       

 Kompetencje stosowane        

 Recenzje nowości literackich ćw. 30 zal. 3   

       

 Specjalizacja I        
 Metody pracy i badań kulturoznawczych, 

literaturoznawczych, językoznawczych, 
translatorskich (1 z 4 dyscyplin) 

ćw. 30 zal. 3   

       
 Razem  330 

 
 30   

 



 

III ROK, semestr pi ąty 

 

forma zajęć ilość godzin 
zajęć 

forma 
ewaluacji 

pkt. 
ECTS 

  

 Języki obce V        

Praktyczna nauka j. niemieckiego lub 
polskiego V 

ćw. 60 egz. 
(certyfikat 

C 1 ) 

3   

       
 Wspólnota, ci ągłość i transfer        
Transfer kultury w obszarze 

środkowoeuropejskim 
konw. 30 egz. 6   

       

 Tekst a tera źniejszo ść       

Produkcja wiedzy w literaturze i w tekście 
literackim 

konw. 30 egz. 6   

       

Translation Studies (1 do wyboru)  ćw. 30 zal. 3   
 Tłumaczenie literackie i analiza II       
 Tłumaczenie fachowe i adjustacja tekstów 
II 

      

 Tłumaczenie ustne II       
       

 Kompetencje stosowane        

 Praktyka zawodowa Public Relations, 
aplikowanie, praca w projektach 

ćw. 30 zal. 3   

       

 Specjalizacja II **       

 Seminarium przedmiotowe I  30 zal. 3   

       

 Praktyki zawodowe  (150) zal. 6   
       
 Razem  360 

 
 30   

 
** do wyboru z oferty IFG lub Wydziału Kulturoznawstwa Viadriny (BA KuWi – Vertiefung): 
Kulturwissenschaften lub Kulturgeschichte Literaturwissenschaften, Sprachwissenschaft/Linguistik, 
Translatorik 

 



 
 

III ROK, semestr szósty 

 

forma zajęć ilość godzin 
zajęć 

forma 
ewaluacji 

pkt. 
ECTS 

  

 Stereotypy, sprzeczno ści, konflikty 
kulturowe  

      

Historiografia na tematy sporne w 
relacjach międzynarodowych 

konw. 30 zal. 6   

       

 Wspólnota, ci ągłość i transfer        
Wielojęzyczność konw. 30 zal. 3   
       

 Specjalizacja III ***       

 Seminarium przedmiotowe II i III konw. 60 zal. 9   
       
 Seminarium licencjackie ***        

 Seminarium licencjackie (wraz z 
przygotowaniem pracy licencjackiej) 

konw. 30 egz. 12+3   

       

 Razem  150 
 

 30   

 
 
*** wybór z aktualnej oferty IFG i Viadriny 
 

 
Ilość godzin zajęć (godzin kontaktowych) dla specjalizacji „germanistyka 
międzykulturowa” w latach I-III: 1.984 godz. (plus – dla chętnych – 60 godz. kursu 
języka niemieckiego lub polskiego przed rozpoczęciem pierwszego semestru) 
 
 
 
 


