
GERMANISTYKA



Germanistyka na Wydziale Neofilolo-
gii UW to kierunek wieloobszarowy, 
obejmujący takie dziedziny, jak: język, 
kultura, literatura, społeczeństwo, 
uwarunkowania polityczne krajów nie-
mieckiego obszaru językowego.

To znaczy, że studia na germanistyce nie 
polegają jedynie na nauce języka nie-
mieckiego. Jest on bardzo ważny, ale 
powinien być traktowany jako narzędzie. 
Głównym celem kierunku jest połącze-
nie kompetencji językowych z szeroką 
wiedzą o języku, kulturze, literaturze oraz 
uwarunkowaniach społeczno-politycz-
nych Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Ofertę uzupełniającą program studiów 
dopasowujemy do zainteresowań na-
szych studentów. 

CO TO DOKŁADNIE OZNACZA, 
ZE TEN KIERUNEK JEST IN-
TERDYSCYPLINARNY?

TO, CO WYROZNIA TEN KIERU-
NEK:INTERDYSCYPLINARNOSC

CZEGO WŁASCIWIE SIE DOWIEM 
I NAUCZE NA TYM KIERUNKU?

za datę uruchomienia studiów germanistycznych na
Uniwersytecie Warszawskim przyjmuje się rok 1917?

CZY WIESZ, ZE...

Nauczysz się pracować i komunikować 
w międzynarodowym i międzykulturo-
wym środowisku, płynnie mówiąc po 
niemiecku oraz bardzo dobrze w co naj-
mniej jeszcze jednym języku obcym;

poznasz kulturę, literaturę, historię oraz 
współczesne uwarunkowania społecz-
no-polityczne całego obszaru języka nie-
mieckiego;

poznasz odmiany funkcjonalne języka 
niemieckiego, takie jak: język biznesowy, 
język prasy, język medycyny, język prawa;

jeżeli myślisz o pracy tłumacza, będziesz 
miał okazję zdobyć również podstawy 
warsztatu tłumaczeniowego w zakresie 
języków specjalistycznych;

będziesz miał możliwość uzyskania 
uprawnień do nauczania tego języka na 
wszystkich etapach edukacji.

Jako student germanistyki:

masz możliwość wyjazdów na kon-
ferencje do Niemiec;

możesz brać udział w warszta-
tach organizowanych we współpracy 
z Uniwersytetem w Saarbrucken; 

możesz korzystać z szerokiej ofer-
ty wykładów gościnnych; 

masz okazję brać udział wyda-
rzeniach organizowanych przez 
Austriackie Forum Kultury oraz Am-
basadę Niemiec i Ambasadę Szwaj-
carii w Polsce;

możesz brać udział w zorganizo-
wanych wyjściach do Opery Narodo-
wej  i Polskiej Opery Królewskiej;

możesz brać udział w polsko-nie-
mieckich warsztatach teatralnych;

możesz realizować własne projek-
ty dzięki programowi mIGrogrant.

To jest coś! Program mIGrogrant po-
lega na finansowaniu projektów i ini-
cjatyw studenckich oraz pomocy w 
ich realizacji. Innymi słowy: Ty masz 
pomysł, plan pracy oraz chęci, Insty-
tut Germanistyki pomaga Ci zrealizo-
wać Twój projekt.

..

CZEGO MOGE SIE SPODZIE-
WAC POZA ZAJECIAMI?



Absolwenci germanistyki na Wydzia-
le Neofilologii UW pracują przede 
wszystkim: 

w mediach;
w dyplomacji i administracji publicznej;
w instytucjach kultury;
w międzynarodowych firmach sta-

wiających na wielokulturowe zespoły;
w pionach HR;
jako tłumacze;
jako nauczyciele lub lektorzy;
jako pracownicy naukowi.

Studia I stopnia:  tryb stacjonarny
Studia II stopnia: tryb stacjonarny

tryb niestacjonarny
(zaoczny)

Zapraszamy na stronę internetową 
i do mediów społecznościowych In-
stytutu Germanistyki UW oraz Wy-
działu Neofilologii UW.

Strona Instytutu Germanistyki UW:
https://www.germanistyka.uw.edu.pl/ 

Strona Instytutu Germanistyki na Fa-
cebooku:
https://www.facebook.com/insty-
tutgermanistykiuw 

Strona Wydziału Neofilologii UW:
https://neofilologia.uw.edu.pl/Szczegółowe informacje dotyczące re-

krutacji na germanistykę znajdują się 
pod następującymi linkami: 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PEL-
NE2021/programme/S1-GER/
(stacjonarne studia I stopnia)

TAK, jeżeli:

chciałbyś nauczyć się swobodnie 
i profesjonalnie komunikować w środo-
wisku wielokulturowym w co najmniej 
dwóch językach obcych, spośród któ-
rych głównym jest język niemiecki;

interesują Cię kultura wysoka, 
popkultura oraz subkultury niemiec-
kiego obszaru językowego; 

interesują Cię uwarunkowania spo-
łeczno-polityczne w Europie, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pozycji Nie-
miec, Austrii i Szwajcarii;

chciałbyś poznać media, historię, 
zwyczaje krajów niemieckiego obszaru 
językowego;

myślisz o pracy nauczyciela bądź lek-
tora języka niemieckiego;

chciałabyś zostać tłumaczem języka 
niemieckiego.

CZY TEN KIERUNEK JEST DLA 
MNIE?

GDZIE ZNAJDE PRACE PO TYM 
KIERUNKU?

JAK MOGE DOSTAC SIE NA 
TEN KIERUNEK?

GDZIE MOGE ZNALEZC WIE-
CEJ INFORMACJI? 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PEL-
NE2021/programme/S2-GER/ 
(stacjonarne studia II stopnia)

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PEL-
NE2021/programme/NZ2-GER/
(niestacjonarne studia II stopnia)

JAKIE TRYBY STUDIOW MAM DO 
WYBORU NA TYM KIERUNKU?

https://www.germanistyka.uw.edu.pl/
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S1-GER/
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S1-GER/

