STUDIA II STOPNIA STACJONARNE NA KIERUNKU

TŁUMACZENIE USTNE
Grupy
w zakresie języka francuskiego z językiem angielskim
w zakresie języka francuskiego z językiem niemieckim
w zakresie języka niemieckiego z językiem angielskim
w zakresie języka niemieckiego z językiem francuskim
REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020 / 2021
Studia II stopnia na kierunku TŁUMACZENIE USTNE (TU) adresowane są dla absolwentów studiów
pierwszego stopnia wszystkich kierunków, legitymujących się znajomością deklarowanych języków
obcych na następujących poziomach:
język B (język obcy aktywny/ pierwszy język obcy) – poziom C1
język C (język obcy pasywny/ drugi język obcy) – poziom B2
Oferowane języki B: język francuski i język niemiecki *
Oferowane języki C: język angielski, język francuski i język niemiecki.
Poziom znajomości deklarowanych języków obcych zostanie zweryfikowany w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej, która przeprowadzona zostanie dwuetapowo wg poniższego schematu:
1. Rozmowa w zakresie pary językowej C – A: członkowie komisji rekrutacyjnej zadają kandydatowi
pytania dotyczące profilu kandydata: motywacji wyboru studiów, cech osobowości, dotychczasowych
doświadczeń językowych i tłumaczeniowych, dotychczasowego przebiegu edukacji, zainteresowań,
celów zawodowych i ich powiązania z wybranym kierunkiem studiów etc. Pytania są zadawane w języku
C, natomiast kandydat odpowiada w języku polskim.
2. Rozmowa w języku B: członkowie zadają kandydatowi pytania na temat szeroko pojętej kultury i
społeczeństwa obszaru języka B, np. ulubiony region kraju języka B i jego charakterystyka kulturowa
(tradycje, kuchnie, zabytki, charakterystyczne wydarzenie kulturowe etc.), charakterystyka
społeczeństwa kraju języka B, ostatnio przeczytana książka napisana w języku B, ulubiony reżyser
tworzący w języku B i jego najlepszy film, plany turystyczne związane z obszarem języka B etc.
Przewidywany termin rekrutacji: II połowa września 2020 r. Dokładny terminarz zostanie później.
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