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Trwające 3 lata studia I stopnia oferują specjalność z dziedziny filologii angielskiej z elementami
teorii i praktyki przekładu pisemnego tekstów użytkowych, współczesnych tekstów literackich, języka dla
celów specjalistycznych, w tym języka biznesu i języka tekstów naukowych i akademickich.
Absolwent posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego i posiada podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, akwizycji
języka i nauki języka obcego, literatur anglojęzycznych oraz historii, geografii i kultury krajów
anglosaskich. Ponadto, będzie posiadać interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie
wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent będzie
również posiadał wiedzę w zakresie integracji europejskiej, programów pomocowych Unii Europejskiej
wynikających z zadań polityki regionalnej jak również polityki edukacyjnej UE tj. grantów unijnych w
dziedzinie nauki, wymianie studentów, uczestnictwie w programie Erasmus oraz wymianie
międzynarodowej studentów i pracowników akademickich.
Dyplom licencjata uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w organach administracji państwowej
i samorządowej na różnych szczeblach, w międzynarodowych instytucjach i organizacjach, w firmach
prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą jak również w centrach wymiany kulturalnej,
wydawnictwach oraz środkach masowego przekazu.
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, a także – po ukończeniu
dodatkowych kursów pedagogicznych – do wykonywania zawodu nauczyciela.
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STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólne wykształcenie filologiczne w dziedzinie języka
angielskiego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego i posiada podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, akwizycji
języka i nauki języka obcego, literatur anglojęzycznych oraz historii, geografii i kultury krajów
anglosaskich. Potrafi analizować zjawiska literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.
Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie)
informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią
absolwentowi pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających dobrej znajomości języka
angielskiego.
Specjalizacja nauczycielska daje absolwentowi możliwość zdobycia wiedzy z dziedziny
psychologii, pedagogiki i dydaktyki nauczania języków obcych. Programy nauczania przedmiotów
specjalizacyjnych obejmują treści kształcenia z dziedziny najnowszych tendencji w metodyce nauczania
języka angielskiego, dotyczących młodszych grup wiekowych i różnych poziomów nauczania. Podczas
studiów studenci zapoznają się także z technikami stosowania technologii informacyjnych i
multimedialnych w nauczaniu języka obcego. Zdobywaniu profesjonalnej wiedzy towarzyszy
kształtowanie umiejętności zawodowych poprzez udział w pracach projektowych z dziedziny metodyki
nauczania, zajęciach warsztatowych oraz praktykach pedagogicznych śródrocznych i ciągłych.
Absolwent jest przygotowany do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i
wczesnoszkolnym (klasy I-VI szkoły podstawowej).
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

