
 
Zakresy egzaminów dyplomowych w IFG na studiach I i II stopnia  

wg dyscyplin/specjalizacji 
 

 
 
koordynator prof. Mirosława Czarnecka 

literaturoznawstwo/ zakresy (dla egzaminu lic. i mag.): 

 
historia literatury niemieckiej okresu oświecenia i romantyzmu  
historia literatury i kultury Republiki Weimarskiej,  
historia literatury niemieckiej po 1945 roku,  
historia literatury austriackiej,  
historia niemieckiej literatury popularnej, 
 

koordynator prof. dr hab. Marek Hałub 

kulturoznawstwo/ zakresy (dla egzaminu lic. i mag.): 
 
kulturoznawstwo w germanistyce;  
germanistyka interkulturowa;  
kulturoznawcze teorie pamięci;  
aspekty tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej; 
kultura Niemiec (historia i współczesność);  
kultura Austrii (historia i współczesność); 
kultura Szwajcarii (historia i współczesność); 
Śląsk jako fenomen kultury europejskiej (historia i współczesność);  
stosunki kulturowe Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego;  
menedżerstwo kultury - wybrane zagadnienia  
 
 
koordynator prof. Iwona Bartoszewicz 

językoznawstwo/ zakresy (dla egzaminu lic. i mag.)  

 
Językoznawstwo, w szczególności językoznawstwo germanistyczne, 
 językoznawstwo porównawcze i kontrastywne, także w sensie polikonfrontatywnym,  
system języka i jego podsystemy,  
semantyka i pragmatyka,  
fonetyka, składnia, morfologia, 
 tekst i inne zakresy podsystemowe,  
frazeologia,  
onomastyka, 
 grzeczność w języku, 
język mediów i komunikacja medialna,  
język, jego funkcje i pragmatyka a komunikacja oraz dyskurs, 
 retoryka, stylistyka, gramatyka i leksykologia języka niemieckiego (także dialekty, języki specjalistyczne, 
dowolne socjolekty i style funkcjonalne),  
elementy glottodydaktyki,   
elementy translatoryki i translatologii, 
 
koordynator dr hab. Zofia Chłopek 

glottodydaktyka/ zakresy (dla egzaminu lic. i mag.): 
 
Dydaktyka ogólna – wybrane zagadnienia 
Glottodydaktyka jako nauka. Metodologia badań glottodydaktycznych 
Teorie nabywania języka pierwszego 
Teorie nauczania i uczenia się 
Rozwój poznawczy ucznia na wszystkich etapach uczenia się 
Cechy indywidualne ucznia a proces nabywania języka 
Nabywanie języka drugiego i obcego w świetle nowoczesnych teorii lingwistycznych i psychologii kognitywnej 



Modele przyswajania języka w układzie glottodydaktycznym 
Komunikacja językowa w perspektywie glottodydaktycznej 
Kognitywne aspekty dwu- i wielojęzyczności 
Edukacja dwujęzyczna 
Edukacja międzykulturowa w nauczaniu obcojęzycznym 
Neurodydaktyka i jej znaczenie w procesach glottodydaktycznych 
Czynniki optymalnego kształtowania efektywnej praktyki glottodydaktycznej 
Materiały glottodydaktyczne i ich funkcja w układzie glottodydaktycznym 
Multimedia w procesie glottodydaktycznym 
Rola i funkcje nauczyciela języka obcego 
Rozwój zawodowy nauczyciela języka obcego 
Uczeń jako aktywny podmiot układu glottodydaktycznego 
Zasady, koncepcje i metody nauczania języków obcych 
Techniki nauczania poszczególnych elementów języka i sprawności językowych 
Warunki organizacyjne kształcenia językowego i planowanie lekcji 
Kompetencje sprawnego użytkownika języka obcego 
Ewaluacja osiągnięć uczniów na lekcji języka obcego 

 

koordynator dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr  

translatoryka/ zakresy (dla egzaminu lic. i mag.): 

 
Translatoryka jako naukowa subdyscyplina lingwistyki stosowanej; status i przedmiot badań translatoryki 
Wybrane koncepcje translatoryczne ( np. „szkoła lipska”, funkcjonalna teoria przekładu  - „teoria skopos”, 
model układu translacyjnego) 
Przekład w świetle psycho-, etnolingwistyki i językoznawstwa kognitywnego 
Metodologia badań nad przekładem; badania empiryczne nad przekładem 
Leksykalno-semantyczne, tekstualne i pragmatyczne aspekty przekładu 
Komunikacyjne i kulturowe uwarunkowania przekładu 
Języki specjalistyczne a przekład 
Terminologiczne aspekty przekładu 
Ekwiwalencja i adekwatność przekładowa 
Strategie i techniki tłumaczenia 
Rodzaje tłumaczeń (z uwzględnieniem nowych form: np. tłumaczenia audiowizualne, lokalizacja, tłumaczenia 
wspomagane komputerowo, przekład ustny środowiskowy) 
Ocena tłumaczenia 
Kompetencje i warsztat tłumacza 
 

koordynator dr Józef Jarosz 

specjalizacja skandynawistyczna/ zakresy (dla egzaminu lic. i mag.):  

językoznawstwo ogólne 
językoznawstwo germańskie 
językoznawstwo skandynawskie 
gramatyka kontrastywna 
morfologia 
słowotwórstwo 
leksykologia 
leksykografia 
składnia 
frazeologia 
przekładoznawstwo 
lingwistyka tekstu 
onomastyka 
wiedza o Skandynawii 
niemiecko-skandynawskie kontakty językowe 
stosunki polsko-duńskie 
 
 


