
Zapraszamy
na filologię
germańską
w Toruniu!

Chcesz biegle opanować

język niemiecki?

Interesujesz się literaturą,

językami obcymi, innymi krajami?

Germaniści – znawcy
języka i kultury naszego

zachodniego sąsiada
 – są obecnie poszukiwani

na rynku pracy!

Zajrzyj do nas!

https://www.human.umk.pl/germakandydat/

www.facebook.com/GermanistykaTorun/

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Wydział Humanistyczny UMK

ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

Oferujemy studia w kameralnym
mieście z piękną gotycką starówką

• zapewniamy uniwersyteckie
wykształcenie filologiczne na najwyższym
poziomie: biegłą znajomość języka
niemieckiego, orientację w niemieckim
obszarze kulturowym, umiejętność
komunikacji i tłumaczenia w języku
niemieckim, umiejętność krytycznego
myślenia oraz pracy z tekstami
różnego typu

• pracujemy w nowoczesnym, świetnie
wyposażonym Collegium Humanisticum

• umożliwiamy aplikowanie o stypendia
w Niemczech i Austrii
(m. in. ERASMUS, DAAD)

• oferujemy ciekawe inicjatywy
w studenckich kołach naukowych

• współpracujemy z instytucjami
pozauczelnianymi (m.in. Centrum Sztuki
Współczesnej, Towarzystwem
Polsko-Niemieckim)

• organizujemy wykłady i spotkania
z pisarzami i naukowcami
z Niemiec i Austrii

Co Cię u nas czeka?
Na trzyletnich studiach licencjackich:

• kilkanaście godzin intensywnej nauki języka
niemieckiego w tygodniu (nasz cel to
znajomość języka niemieckiego na poziomie C1)

• zajęcia z lektor(k)ami z Niemiec i Austrii

• wykłady i seminaria z literatury, kultury i historii
krajów niemieckojęzycznych

• drugi język obcy w ramach lektoratu (m. in. angielski,
hiszpański, rosyjski)

Na dwuletnich studiach magisterskich:

• intensywna nauka języka niemieckiego
(nasz cel to znajomość języka niemieckiego
na poziomie C2)

• zajęcia z lektor(k)ami z Niemiec i Austrii

• autorska oferta zajęć do wyboru z zakresu literatury,
kultury i historii krajów niemieckojęzycznych

• zajęcia przygotowujące do zawodu
tłumaczki/tłumacza

• możliwość połączenia pracy lub innego kierunku
z naszymi studiami

Co po studiach?

• już w trakcie studiów oferujemy
nowatorski program „Akademia Zawodu”
(warsztaty i spotkania z firmami
zainteresowanymi zatrudnieniem naszych
absolwentów, z przedstawicielami agencji
headhunterskich)

• nasi absolwenci pracują m.in. na średnich
i wyższych stanowiskach kierowniczych
i menadżerskich, w biurach tłumaczeń,
jako nauczyciele języka niemieckiego
na wszystkich poziomach edukacji oraz
w szkołach językowych, w instytucjach
i stowarzyszeniach kulturalnych,
w jednostkach administracji publicznej,
jako przewodnicy i pracownicy branży
turystycznej

Znajomość
języka niemieckiego
nie jest konieczna – 

uczymy również
od podstaw!


