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Opis kierunku
Kierunek Filologia germańska to wspólny kierunek Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV). Kierunek prowadzą Wydział
Neofilologii UAM i Wydział Kulturoznawstwa UEV. Możesz go studiować
stacjonarnie.
Zajęcia są prowadzone w Collegium Polonicum w Słubicach oraz
w Uniwersytecie Europejskim Viadrina w sąsiednim Frankfurcie nad Odrą.
Prowadzone są przez wykładowców z UAM i UEV. Absolwenci otrzymają
dwa dyplomy ukończenia studiów – polski UAM i niemiecki UEV.
Studia w trybie stacjonarnym są bezpłatne. Na Uniwersytecie Europejskim
Viadrina obowiązuje opłata semestralna w wysokości około 300 Euro
(zawiera już bilet semestralny na środki komunikacji publicznej
w Brandenburgii i Berlinie).

Opis kierunku

Specjalność Germanistyka międzykulturowa jest połączeniem kierunku
filologicznego i kulturoznawczego. W centrum znajduje się kultura niemiecka,
kultura w szerokim pojęciu tego słowa – a więc język, literatura, media
i inne jej elementy. Punktem odniesienia jest współczesność oraz związki
kultury niemieckiej z innymi kulturami europejskimi, np. polską, francuską,
ale też i czeską, czy ukraińską. Dlatego np. zajęcia językoznawcze wychodzą
poza gramatykę języka niemieckiego i pokazują ją w porównaniu
z gramatyką języka polskiego, na tej podstawie studenci i studentki
poznają systemy, ich punkty wspólne i różnice.

Studia

Poziom: Studia licencjackie
Specjalność: germanistyka międzykulturowa
Rodzaj studiów: Studia stacjonarne (dzienne)
Język: Studia prowadzone są w języku niemieckim
Płatności: Studia bezpłatne

Wybrane przedmioty na studiach
Związki kulturowe i literackie
Morfologia języka niemieckiego w porównaniu z językiem
polskim
Germanistyka jako dziedzina badań
Media – porównanie w wymiarze międzynarodowym
Prawa autorskie
Język i władza w prywatnej i publicznej przestrzeni językowej
Niemcy o innych, inni o Niemcach w mediach tekstualnych
i innych
Współczesne koncepcje językowe
Niemcy i ich sąsiedzi w historii od XVIII w.
Recenzje nowości literackich
Tekst literacki: formy i narracja

Program studiów
Germanistyka międzykulturowa to jedyne w Polsce studia
germanistyczne łączące naukę języka niemieckiego z nauką
o kulturze niemieckiej w dialogu z kulturą polską oraz
translatoryką. Studenci poznają kulturę niemieckiego obszaru
językowego w kontekście kultury europejskiej, co otwiera im
nowe perspektywy także w późniejszym samodzielnym życiu
zawodowym.
Studenci kierunku germanistyka międzykulturowa zdobywają
również kompetencje kulturowe w oparciu o badanie zjawisk
z różnych dziedzin kultury, a także o stosunki polsko-niemieckie,
jak i doskonalą kompetencje translatoryczne.

Przyszłość po studiach
Absolwenci kierunku germanistyka międzykulturowa są
dobrze przygotowani do podjęcia pracy przede wszystkim w:
polskich i międzynarodowych instytucjach kultury,

instytucjach Unii Europejskiej w Polsce i za granicą,
dyplomacji,
wydawnictwach, redakcjach czasopism, bibliotekach,
środkach masowego przekazu,
turystyce,
sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka
i kultury.

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagania formalne:
Od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość języka
niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1) oraz
posiadanie zaświadczenia o wpisaniu na kierunek Interkulturelle
Germanistik na EU Viadrina (Immatrikulationsbescheinigung für
das Wintersemester 2020/21).
Postępowanie kwalifikacyjne:
Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie złożenia kompletu
wymaganych dokumentów, do wypełnienia limitu miejsc. Nie ma
konkursu świadectw.
Limit miejsc: 20
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Collegium Polonicum jako wspólne centrum badań i dydaktyki
akademickiej UAM i UEV jest predestynowane do prowadzenia
kierunku, jakim jest germanistyka międzykulturowa. Na tym kierunku
studentki i studenci poznają kulturę niemiecką, ale i polską (przede
wszystkim studenci niemieccy, chińscy oraz z wielu innych krajów).
Zgłębiają tajniki komunikacji międzykulturowej, poznają dogłębnie
języki. Te aspekty są także misją Collegium Polonicum, a nasz
kierunek praktycznie ją realizuje.
Wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznawana
za najwyższą jakość kształcenia.

Co jeszcze poleca Wydział?

Studia jednolite magisterskie stacjonarne:
Prawo – Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Odwiedź stronę wydziałową oraz nasz blog o UAM:

www.cp.edu.pl

blogkandydata.uam.edu.pl

