Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Magister lub inny równorzędny

Master of Arts or equivalent

1.2. Kierunek studiów

Germanistik

German Studies

1.3. Specjalność

- Linguistik, Translatorik, interkulturelle
Kommunikation; - Literatur, Kultur,
Kulturmanagement; - Deutsch als Fremd- und
Muttersprache – Lehramt;

- Linguistics, theory and practice of translation,
cross-cultural communication; - Literature,
culture, culture management; - German as a
foreign and native language – teaching major;

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Filologiczny

Faculty of Philology

3.1. Dziedzina ISCED

0231: Nauka języków,

0231: Language acquisition,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język niemiecki,

German,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent posiada przygotowanie
Graduates have a general humanistic education
ogólnohumanistyczne, cechuje go ogólna
based on the knowledge of literature, culture and
znajomość literatury, kultury i historii
history of German-speaking countries. Their
niemieckiego obszaru językowego. Ponadto
command of spoken and written German is at C2
posługuje się w mowie i piśmie językiem
Level of CEFR for Languages, with a firm grasp
niemieckim na poziomie C2 ESOKJ z pełnym
of specialist terminology related to selected
uwzględnieniem terminologii specjalistycznej
domains. Graduates have a detailed
odnoszącej się do wybranych dziedzin.
understanding of the relations between language
Absolwent cechuje się szczegółowym
and society, including the identity of local
zrozumieniem powiązań między językiem a
societies and cultures. Depending on the chosen
kulturą i społeczeństwem, z uwzględnieniem
specialty/elective module, students specialize in
tożsamości społeczności i kultur lokalnych.
one of the following fields gaining formal and
Zależnie od wybranej specjalności/modułu
linguistic knowledge in: linguistics, theory and
przedmiotowego, student pogłębia i zdobywa
practice of translation and intercultural
wiedzę formalną i językową w jednym z
communication; literature, culture and culture
następujących zakresów: językoznawstwo,
management; and teaching German as a foreign
teoria i praktyka tłumaczenia oraz komunikacja and native language.
międzykulturowa; literatura, kultura i zarządzanie
kulturą; oraz nauczanie języka niemieckiego jako
obcego i ojczystego.
Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie
The skills acquired enable graduates to seek
pracy we wszystkich typach instytucji
employment as teachers in all types of
edukacyjnych, a także w wydawnictwach,
institutions of education, and in publishing
redakcjach czasopism, w instytucjach
houses, translation agencies, cultural institutions
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kulturalnych oraz sektorze usług wymagających as well as a service sector that requires an
zaawansowanej znajomości języka niemieckiego advanced command of German (including
i kultury krajów niemieckojęzycznych.
specialist terminology) and a knowledge of
culture of the German-speaking countries.
4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o
Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym Ustawa z dnia 20 lipca
szkolnictwie wyższym,
2018 r. – Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce
brak
none

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

The Polish Accreditation Committee,

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Uprawnienia zawodowe do nauczania języka
niemieckiego we wszystkich typach instytucji
edukacyjnych.
Absolwenci kierunku, którzy wybrali
specjalność/moduł tematyczny nauczycielski
uzyskują uprawnienia zawodowe do nauczania
języka niemieckiego we wszystkich typach
instytucji edukacyjnych.

The professional credentials in teaching German
to students of all types of institutions of
education.
Graduates who have chosen the teaching
specialty/elective module acquire professional
credentials in teaching German to students of all
types of institutions of education.

6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwenci studiów są przygotowani do podjęcia Graduates of the programme are prepared for
badań w ramach studium doktoranckiego/szkoły doctoral studies (EQF level 8) in related
doktorskiej (ERK poziom 8) w wybranej
disciplines of the humanities or social sciences in
dyscyplinie w dziedzinie nauk humanistycznych Poland or abroad.
lub społecznych w Polsce lub za granicą.

7.4. Pozostałe uwagi
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