
Program specjalizacji językoznawczej z opcją zajęć z obszaru biznesu na studiach 

stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia germańska na podst. umowy z dnia 1.10.2015 

o współpracy między Wydziałem Filologicznym a spółką Credit Suisse sp. z o. o. 

 
Specjalizacja językoznawcza z opcją zajęć z obszaru biznesu ma celu przygotowanie studentów do 

wymagań rynku pracy poprzez intensywną merytoryczną i praktyczną współpracę z międzynarodowym 

koncernem Credit Suisse z siedzibą we Wrocławiu. Credit Suisse stale rekrutuje pracowników biegle 

posługujących się językiem obcym (np. niemieckim), mających umiejętności z zakresu komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej w jęz. obcym oraz wiedzę o procesach finansowych i bankowych. 

 
Specjalizacja językoznawcza z opcją zajęć z obszaru biznesu podnosi  atrakcyjność absolwentów 

Instytutu Filologii Germańskiej jako potencjalnych pracowników w Credit Suisse oraz w innych 

organizacjach branży finansowej, handlowej i marketingowej, ponieważ przygotowuje studentów 

poprzez zajęcia praktyczne w jęz. niemieckim , jak np. Komunikacja w przedsiębiorstwie 

(Unternehmenskommunikation, 30 godz.) oraz Leksykalna i specjalistyczna wiedza o finansach 

(Lexikalisches und fachliches Finanzwissen, 30 godz.), do prawidłowego funkcjonowania na rynku 

pracy. Część zajęć prowadzą pracownicy Credit Suisse. Ponadto studenci odbywają na 4. semestrze 

studiów praktykę zawodową (30 godz.) we wrocławskim oddziale Credit Suisse. 

 
Specjalizacja językoznawcza pozostaje w niezmienionej formie. Blok  przedmiotów z obszaru biznesu 

jest ubogaceniem oferty zajęć opcyjnych. Studenci decydujący się na realizację tego bloku 

przedmiotów powinni  uczęszczać na zajęcia Komunikacja w przedsiębiorstwie i Leksykalna i 

specjalistyczna wiedza o finansach oraz odbyć praktykę w Credit Suisse. Studenci, którzy zdecydowali 

się na realizację specjalizacji językoznawczej bez przedmiotów z obszaru biznesu, uczęszczają na 

zajęcia opcyjne niezależne od specjalizacji. 

 
Przedmioty do specjalizacji językoznawczej z opcją zajęć z obszaru  biznesu, które zostały zaznaczone 

w tabeli załączonej poniżej niebieskim tłem, nie zastępują całkowicie zajęć opcyjnych 

wymaganych programem kształcenia dla specjalności filologia germańska , tzn. studenci realizujący 

specjalizację językoznawczą z opcją biznesową realizują również zajęcia opcyjne (por. także program 

kształcenia dla filologii germańskiej). 

 
Zajęcia: seminarium magisterskie, wykład monograficzny oraz terminologię badawczą 

student wybiera z oferty oznaczonej jako do specjalizacji językoznawczej. 

 
Zajęcia z programu kształcenia dla filologii germańskiej (obowiązkowe dla wszystkich studentów) 

zostały zaznaczone szarą czcionką. 
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STUDIA II STOPNIA 

wyb = zajęcia do wyboru (obowiązkowe do realizacji w podanym wymiarze godzinowym z możliwością wyboru 

treści) 
 

sem. 
nr 

 
Przedmiot Forma Zaliczenie godz   ECTS 
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1 Komunikacja interkulturowa I Ćw.  ocena 30 3 

1 PZJN: Zintegrowane sprawności językowe Ćw.  ocena 60 6 

1 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (I) Sem. wyb ocena 30 6 
1 Zajęcia specjalizacyjne: terminologia badawcza K wyb ocena 30 4 

1 Zajęcia specjalizacyjne: wykład monograf. (I) W wyb egz. 30 4 

1 Lektorat jęz. obcego (poziom B2+) Ćw.  egz. 60 4 

1 Zajęcia opcyjne1  wyb egz./ocena 30 3 

suma: 270 30 

 

suma: 240 30 

 
3 Komunikacja interkulturowa III Ćw.  ocena 30 3 

3 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III) 
Sem. wyb ocena 30 10 

3 Teorie językoznawstwa/literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa* 
K wyb ocena 30 4 

3 Teorie językoznawstwa/literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa* 
K wyb ocena 30 4 

3 Leksykalna i specjalistyczna wiedza o finansach Ćw.  ocena 30 3 

3 Zajęcia opcyjne3  wyb egz./oce 
na 60 6 

suma: 210 30 

 
4 Komunikacja interkulturowa IV Ćw.  ocena 30 3 

4 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (IV) Sem. wyb ocena 30 17 
4 Praktyka zawodowa   ocena 30 3 

4 Przedsiębiorczość: praca, biznes, kariera Ćw.  ocena 15 1 

4 Zajęcia opcyjne4  wyb egz./oce 
na 60 6 

suma: 165 30 
 

 

 

 

1 
Student wybiera z oferty zajęć opcyjnych zajęcia w wymiarze 30 godz.. W zależności od wybranej formy zajęć student 

zalicza przedmiot na ocenę lub zdaje egzamin (konwersatorium- zaliczenie na ocenę, wykład- ocena z egzaminu). 
2 

Student wybiera z oferty zajęć opcyjnych dwa zajęcia: każde w wymiarze 30 godz. (do wyboru są wykłady i 

konwersatoria). W zależności od wybranej formy zajęć student zalicza przedmiot na ocenę lub zdaje egzamin 

(konwersatorium- zaliczenie na ocenę, wykład- ocena z egzaminu). 
3   

Student  wybiera  z  oferty  zajęć  opcyjnych  trzy  zajęcia:  każde  w  wymiarze  30  godz.  (do  wyboru    są  wykłady  i 

konwersatoria). W zależności od wybranej formy zajęć student zalicza przedmiot na ocenę lub zdaje egzamin 
(konwersatorium- zaliczenie na ocenę, wykład- ocena z egzaminu). 
4 
Patrz: przypis 3. 

 

 

 
 

2 Komunikacja interkulturowa II Ćw.  ocena 30 3 

2 PZJN: Język niemiecki w interakcji i mediacji Ćw.  ocena 60 6 
2 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (II) Sem. wyb ocena 30 9 

2 Zajęcia specjalizacyjne: wykład monograf. (II) W wyb egz. 30 4 

2 Strategie informacyjne w pracy germanisty Ćw.  ocena 30 2 

2 Komunikacja w przedsiębiorstwie Ćw.  ocena 30 3 

2 Zajęcia opcyjne2  wyb egz./oce 
na 30 3 
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godz. 
pzjn 

ects. 
pzjn 

godz. 
wyb 

ects 
wyb 

 

suma godz 

 

suma ECTS 

suma: 120 12 540 89 885 120 
 13,56% 10,00% 61,02% 74,17%   

 

*pozycja "Teorie językoznawstwa/literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa" oznacza jedno z trzech 

konwersatoriów: 
Teorie językoznawstwa 
Teorie 
literaturoznawstwa 
Teorie kulturoznawstwa 

 

Każdy student zalicza dwa konwersatoria z trzech wymienionych powyżej wg zasady: 

 

student realizujący specjalizację: realizuje konwersatoria: 
 językoznawstwo 

 skandynawistyczna Język – 
kultura – przekład’ 

 translatoryka 

Teorie 
literaturoznawstwa 
oraz 
Teorie kulturoznawstwa 

 literaturoznawstwo Teorie językoznawstwa 
oraz 
Teorie kulturoznawstwa 

 kulturoznawstwo Teorie językoznawstwa 
oraz 
Teorie literaturoznawstwa 

 
    


