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Program st. stacjonarnych II stopnia filologia germańska od 2018/2019 
 
KIERUNEK: filologia 
SPECJALNOŚĆ: filologia germańska 
PROFIL: ogólnoakademicki 
POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopnia 
FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne 
 

1. Liczba punków ECTS konieczna do uzyskania tytułu magistra: 120. 
2. Liczba semestrów: 4. 
3. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 120 
4. Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauk podstawowych, objętych kierunkowymi efektami kształcenia. 
Za zajęcia z zakresu nauk podstawowych student otrzymuje 120 punktów.  
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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 

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 Pisanie tekstów naukowych I  Ćw. wyb ocena 30 3 

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

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy Ćw.  zal. 4 0 
    suma: 274 30 

       

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 3 

2 Pisanie tekstów naukowych II   Ćw. wyb ocena 30 3 

2 Strategie informacyjne w pracy germanisty Ćw.   ocena 30 2 

2 Przedsiębiorczość: praca, biznes, kariera K   ocena 15 1 

2 Zajęcia opcyjne*   wyb egz./ocena 30 3 
    suma: 255 30 

       

3 Komunikacja interkulturowa III Ćw.   ocena 30 3 

3 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III) Sem. wyb ocena 30 15 

3 Zajęcia opcyjne*   wyb egz./ocena 120 12 
    suma: 180 30 

       

4 Komunikacja interkulturowa IV Ćw.   ocena 30 3 

4 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (IV) Sem. wyb ocena 30 15 

4 Zajęcia opcyjne*   wyb egz./ocena 120 12 
    suma: 180 30 

 
*Student wybiera z oferty zajęć opcyjnych dwa zajęcia w podanym wymiarze godzinowym (do wyboru są 
wykłady i konwersatoria, jeden wykład lub konwersatorium = 30 godz.). W zależności od wybranej formy zajęć 
student zalicza przedmiot na ocenę lub zdaje egzamin (konwersatorium - zaliczenie na ocenę, wykład - ocena z 
egzaminu). 
 
 

  
godz. 
pzjn 

ects. 
pzjn 

godz. 
wyb 

ects 
wyb suma godz suma ECTS 

suma: 120 12 540 89 889 120 

  13,6% 10,0% 61,0% 74,2%   
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Uwagi 
 
Zajęcia opcyjne to tzw. oferta zajęć z bloku B aktualizowana co roku (konwersatoria i wykłady) i wybierana 
przez studentów na zasadzie całkowitej dowolności tematycznej. Studenci wybierają zajęcia opcyjne zgodnie z 
własnymi preferencjami/zainteresowaniami z zachowaniem wymaganych programem studiów limitów 
godzinowych przewidzianych w danym semestrze. Zajęcia opcyjne są wybierane całkowicie niezależnie od 
realizowanej specjalizacji, o których mowa w punkcie poniżej. 
 
Pula tych zajęć jest dzielona podczas przygotowywania oferty na dwie grupy: osobno zajęcia 
skierowane dla studentów studiów pierwszego stopnia i osobno zajęcia skierowane dla studentów studiów 
drugiego stopnia. 
 
 
 
Specjalizacje 
 
Na studiach II stopnia student realizuje jedną ze specjalizacji, tj.: 

• językoznawstwo/językoznawcza z opcją zajęć biznesowych 
• literaturoznawstwo 
• kulturoznawstwo 
• skandynawistyczna "Język –kultura – przekład"* 
• translatoryka* 

 
Zajęciami specjalizacyjnymi są: 

1. sem. magisterskie 
2. wykład monograficzny 
3. terminologia badawcza 

 
Warunkiem zaliczenia jednej ze specjalizacji jest realizacja zajęć specjalizacyjnych (1-3) w 
ramach jednej dziedziny (nazwy dziedzin stosowane w opisie oferty są tożsame z nazwami specjalizacji 
głównych). 
 
*Realizacja specjalizacji skandynawistyczna "Język – kultura – przekład" i "translatoryka" zakłada zaliczenie 
wymienionych powyżej zajęć specjalizacyjnych (tj. 1-3) w ramach właściwej oferty (dziedziny), tj. odpowiednio 
"skandynawistyczna Język – kultura – przekład" i "translatoryka", oraz zaliczenie dodatkowo grupy 
przedmiotów wymienionych osobnym dokumencie (p. program specjalizacji 'translatoryka' oraz 
skandynawistycznej 'Język - kultura - przekład'), które zastępują wymagane programem studiów II stopnia 
zajęcia opcyjne (tzn. studenci realizujący jedną z tych dwóch specjalizacji są zwolnieni z obowiązku realizacji 
zajęć opcyjnych). 
 
Por. dokumenty: 
Program specjalizacji "translatoryka" 
oraz 
Program specjalizacji skandynawistycznej "Język - kultura - przekład" 
 
 

 
Ukończenie studiów stacjonarnych II stopnia 
 
Studia II stopnia stacjonarne kończą się ustnym egzaminem magisterskim oraz obroną pracy 
dyplomowej, zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu Wrocławskiego (Uchwała Nr 
30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.) 
 


