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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 2021-2024 

 

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: FILOLOGIA GERMAOSKA 

POZIOM STUDIÓW: I STOPIEO 

PROFIL STUDIÓW: OGÓLNOAKADEMICKI 

 

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 

2015 r. O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. Z 2016 r., poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. W sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Symbole 
efektów 

kierunkow
ych 

Absolwent studiów pierwszego stopnia: 

Odniesienie do: 
uniwersalnych 
charakterystyk  
poziomów PRK  

oraz 
charakterystyk  

drugiego stopnia 
PRK 

Przedmioty realizujące dany efekt 

WIEDZA 

K_W01 Zna specyfikę przedmiotową i 
metodologiczną filologii oraz rozumie jej 
znaczenie wśród nauk humanistycznych i 
w procesie kształtowania kultury. 

P6U_W 
P6S_WG 

Fakultet: Komparatystyka literacka polsko-niemiecka 
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Fakultet: Zagadnienia komparatystyki literackiej 
Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska  
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Literatura niemiecka / 
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 

 Pragmalingwistyka z leksykologią  
 Seminarium licencjackie  
Teoria przekładu 
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 Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Wstęp do historii języka niem. 
Wstęp do językoznawstwa 
Wstęp do literaturoznawstwa 

Wykład monograficzny 
 Zagadnienia komparatystyki literackiej  

K_W02 Zna i rozumie terminologię 

literaturoznawczą w języku niemieckim. 

P6U_W 
P6S_WG 

Interkulturowośd w literaturze i kulturze 
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Przekład tekstów literackich  
Seminarium licencjackie  
Tłumaczenia tekstów literackich  
Wstęp do literaturoznawstwa 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

K_W03 Zna i rozumie terminologię językoznawczą 

w języku niemieckim.  

P6U_W 
P6S_WG 

Fakultet: Pragmatyka językowa 
Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska 
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Praktyczna nauka języka niemieckiego  
Psycholingwistyka 
Seminarium licencjackie  
Słowotwórstwo 
Składnia strukturalna 
Wstęp do językoznawstwa 
Wykład monograficzny 

K_W04 Zna i rozumie niemiecką terminologię z 

zakresu wybranej specjalności, tj.: teorii 

przekładu, dydaktyki lub biznesu i 

P6U_W 
P6S_WG 

Dydaktyka języka niemieckiego 
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Język niemieckiej gospodarki 
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gospodarki. Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka firmowa 
Praktyka translatorska 
Projekty edukacyjne 
Przekład tekstów literackich  
Przekład tekstów użytkowych  
Psychologia w biznesie 
Seminarium licencjackie 
Techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Teoria przekładu 
Teoria przekładu 
Terminologia ekonomiczno-biznesowa 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne  
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych  
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia serwisów prasowych 
Tłumaczenie tekstów literackich 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Warsztat pracy tłumacza 
Warsztaty metodyczne 
Warsztaty praktycznej wiedzy biznesowej 



 

4 
 

4 

K_W05 Ma uporządkowaną i zaawansowaną 

wiedzę ogólną obejmującą niemiecką 

terminologię, teorię i metodologię z 

zakresu literaturoznawstwa. 

P6U_W 
P6S_WG 

Fakultet: Komparatystyka literacka polsko-niemiecka 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Przekład tekstów literackich  
Seminarium licencjackie  
Tłumaczenie tekstów literackich 
Wstęp do literaturoznawstwa 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

K_W06 Ma uporządkowaną i zaawansowaną 
wiedzę ogólną obejmującą niemiecką 
terminologię, teorię i metodologię z 
zakresu językoznawstwa. 

P6U_W 
P6S_WG 

Fakultet: Pragmatyka językowa 
Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska 
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Seminarium licencjackie  
Wstęp do językoznawstwa 

K_W07 Ma uporządkowaną i zaawansowaną 
wiedzę szczegółową z zakresu wybranej 
specjalności, tj. Teorii przekładu; dydaktyki 
i metodyki oraz działalności pedagogicznej 
lub biznesu i gospodarki.  

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

Business English 
Podstawy ekonomii 
Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna 
Psychologia w biznesie 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Język niemieckiej gospodarki 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Podstawy rachunkowości 
Praktyka firmowa 
Podstawy psychologii 
Psychologia dla nauczycieli 
Podstawy pedagogiki i edukacji  
Szkoła i nauczyciel 
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna  
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Podstawy dydaktyki 
Emisja głosu 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Psycholingwistyka 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Praktyki zawodowe 
Projekty edukacyjne 
Warsztaty metodyczne 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyczna nauka języka angielskiego 
Dydaktyka języka angielskiego 
Gramatyka opisowa języka angielskiego 
Teoria przekładu 
Warsztat pracy tłumacza 
Seminarium licencjackie 
Teoria przekładu 
Przekład tekstów literackich  
Przekład tekstów użytkowych  
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenia serwisów prasowych 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Praktyka translatorska 
Tłumaczenie tekstów literackich 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
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Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 

K_W08 Ma wiedzę o powiązaniach filologii 
germaoskiej z innymi dziedzinami i 
dyscyplinami nauk humanistycznych i 
pokrewnych, ma podstawową wiedzę o 
uczestnikach działalności kulturalnej, 
oświatowej i biznesowo-gospodarczej.  

P6U_W 
P6S_WK 

Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Wykład ogólnouczelniany  
Seminarium licencjackie  
Język niemieckiej gospodarki 
Historia krajów niemieckiego obszaru językowego 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Psychologia w biznesie 
Praktyki zawodowe 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna 
Praktyka firmowa 
Psycholingwistyka 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka translatorska 
Terminologia ekonomiczno-biznesowa 
Warsztaty praktycznej wiedzy biznesowej 

K_W09 

Zna i rozumie główne kierunki 
literaturoznawstwa. 

P6U_W 
P6S_WG 

Fakultet: Komparatystyka literacka polsko-niemiecka  
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Przekład tekstów literackich  
Seminarium licencjackie  
Tłumaczenia tekstów literackich 
Wstęp do literaturoznawstwa 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

K_W10 Zna i rozumie główne kierunki P6U_W Seminarium licencjackie  
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językoznawstwa.  P6S_WG Wstęp do historii języka niem. 
Wstęp do językoznawstwa 
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Lektorat języka obcego nowożytnego 
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Praktyczna nauka języka angielskiego 
Gramatyka opisowa języka angielskiego 

K_W11 

Zna i rozumie główne metody analizy i 
interpretacji tekstów kultury. 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

Fakultet: Komparatystyka literacka polsko-niemiecka  
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Seminarium licencjackie  
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Wstęp do literaturoznawstwa 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

K_W12 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady 
z zakresu ochrony prawa autorskiego. 

P6U_W 
P6S_WK 

Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Seminarium licencjackie  
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 

K_W13 Zna sposoby redagowania bibliografii i 
przypisów bibliograficznych. 

P6U_W 
P6S_WG 

Dydaktyka języka niemieckiego 
Seminarium licencjackie  

K_W14 Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł 
informacji, rozumie kompleksowośd natury 
języka, jego złożoności, ze  sposobów 
funkcjonowania języka w różnych 
zakresach komunikacji oraz zmienności 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

Business English 
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Fakultet: Komparatystyka literacka polsko-niemiecka  
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska 
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historycznej znaczeo w języku niemieckim. Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Praktyczna nauka języka niemieckiego 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki)  
Praktyka firmowa 
Praktyka translatorska 
Seminarium licencjackie 
Słowotwórstwo 
Składnia strukturalna 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Teoria przekładu 
Warsztaty praktycznej wiedzy biznesowej 
Wstęp do jezykoznawstwa 
Wstęp do historii języka niem. 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

K_W15 

Ma zaawansowaną wiedzę o 
podobieostwach i różnicach pomiędzy 
studiowanym językiem niemieckim a 
językiem polskim. 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

Seminarium licencjackie  
Praktyczna nauka języka niemieckiego  
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Przekład tekstów literackich  
Przekład tekstów użytkowych  
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenia serwisów prasowych 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Praktyka translatorska 
Warsztat pracy tłumacza 



 

9 
 

9 

Tłumaczenie tekstów literackich 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 

K_W16 

Ma wiedzę o instytucjach kultury i 
orientację we współczesnym życiu 
literackim i kulturalnym w krajach 
niemieckiego obszaru językowego. 

P6U_W 
P6S_WG 
 P6S_WK 

Literatura Gdaoska i regionu 
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Seminarium licencjackie  
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
 

K_W17 

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną 
dotyczącą historii języka i literatury w 
krajach niemieckiego obszaru językowego. 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Seminarium licencjackie  
Wstęp do historii języka niem. 
Wykład monograficzny 
Literatura Gdaoska i regionu 

K_W18 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną 
dotyczącą kultury krajów niemieckiego 
obszaru językowego. 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

Historia krajów niemieckiego obszaru językowego 
Seminarium licencjackie  
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 

Umiejętności 

K_U01 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i 
użytkuje informacje z różnych źródeł 
pisanych i mówionych, potrafi je 
odpowiednio udokumentowad, stworzyd 
adekwatną bibliografię. 

P6U_U 
P6S_UW 

Dydaktyka języka niemieckiego 
Fakultet: Komparatystyka literacka polsko-niemiecka  
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Literatura niemiecka /  
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Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Projekty edukacyjne 
Seminarium licencjackie  
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Wstęp do literaturoznawstwa 

K_U02 Zna i potrafi korzystad z metod i narzędzi 
badawczych, opracowuje  wyniki w 
zakresie literaturoznawstwa. 

P6U_U 
P6S_UW 

Fakultet: Komparatystyka literacka polsko-niemiecka  
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Seminarium licencjackie  
Tłumaczenie tekstów literackich 
Wstęp do literaturoznawstwa 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

K_U03 Zna i potrafi korzystad z metod i narzędzi 
badawczych, opracowuje wyniki w zakresie 
językoznawstwa. 

P6U_U 
P6S_UW 

Fakultet: Pragmatyka językowa 
Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska 
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Seminarium licencjackie  
Słowotwórstwo 
Składnia strukturalna 
Wstęp do historii języka niem. 
Wstęp do językoznawstwa 
Wykład monograficzny 

K_U04 Zna i potrafi korzystad z metod i narzędzi 
badawczych typowych dla wybranej 
specjalności, tj.: przekładu, metodyki 
nauczania języka obcego lub biznesu i 
gospodarki.  

P6U_U 
P6S_UW 

Seminarium licencjackie 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Praktyka firmowa 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
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Język niemieckiej gospodarki 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Warsztaty metodyczne 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Dydaktyka języka angielskiego 
Praktyka dydaktyczna (język angielski, 60h) 
Teoria przekładu 
Warsztat pracy tłumacza 
Teoria przekładu 
Przekład tekstów literackich  
Przekład tekstów użytkowych  
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Praktyka translatorska 
Tłumaczenie tekstów literackich 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Terminologia ekonomiczno-biznesowa 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia serwisów prasowych 
Warsztaty praktycznej wiedzy biznesowej 

K_U05 Umie samodzielnie zdobywad wiedzę i 
rozwijad umiejętności badawcze 
korzystając z zaleceo i wskazówek 
opiekuna naukowego. 

P6U_U 
P6S_UW 

Seminarium licencjackie  
Praktyczna nauka języka niemieckiego  
Wstęp do historii języka niem. 
Wstęp do językoznawstwa 
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Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Słowotwórstwo 
Składnia strukturalna 
Wstęp do literaturoznawstwa 
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Literatura Gdaoska i regionu 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Lektorat języka obcego nowożytnego 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Psycholingwistyka 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Projekty edukacyjne 
Warsztaty metodyczne 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyczna nauka języka angielskiego 
Dydaktyka języka angielskiego 
Gramatyka opisowa języka angielskiego 
Praktyka dydaktyczna (język angielski, 60h) 
Lektorat języka obcego nowożytnego 
Teoria przekładu 
Warsztat pracy tłumacza 
Teoria przekładu 
Przekład tekstów literackich  
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Przekład tekstów użytkowych  
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Praktyka translatorska 
Tłumaczenie tekstów literackich 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Terminologia ekonomiczno-biznesowa 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia serwisów prasowych 

K_U06 Potrafi posługiwad się pojęciami z dziedziny 
literaturoznawstwa w typowych sytuacjach 
profesjonalnych. 

P6U_U 
P6S_UW 

Praktyka dydaktyczna (język angielski, 60h) 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Przekład tekstów literackich  

K_U07 Potrafi posługiwad się pojęciami z dziedziny 
językoznawstwa w typowych sytuacjach 
profesjonalnych. 

P6U_U 
P6S_UW 

Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Praktyka dydaktyczna (język angielski, 60h) 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka firmowa 
Praktyka translatorska 
Przekład tekstów użytkowych 
Psychologia w biznesie 
Techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 

K_U08 Potrafi posługiwad się pojęciami z zakresu 
wybranej specjalności, tj.: teorii przekładu 
lub dydaktyki, lub biznesu i gospodarki w 
typowych sytuacjach profesjonalnych.  

P6U_U 
P6S_UW 

Język niemieckiej gospodarki 
Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Praktyka dydaktyczna (język angielski, 60h) 
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Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka firmowa 
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna  
Praktyka translatorska 
Praktyki zawodowe 
Terminologia ekonomiczno-biznesowa 
Warsztaty praktycznej wiedzy biznesowej 

K_U09 Potrafi dokonad interpretacji tekstów 
kultury z zastosowaniem typowych metod 
filologicznych. 

P6U_U 
P6S_UW 

Fakultet: Komparatystyka literacka polsko-niemiecka  
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Literatura Gdaoska i regionu 
Literatura niemiecka / 
 Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Seminarium licencjackie  
Wstęp do literaturoznawstwa 

K_U10 Ma umiejętnośd merytorycznego 
uzasadniania formułowanych tez, potrafi 
krytycznie wykorzystad poglądy innych 
autorów,  formułowad wnioski oraz 
komunikowad je zróżnicowanym kręgom 
adresatów.   

P6U_U 
P6S_UK 

Seminarium licencjackie  
Wstęp do językoznawstwa 
Słowotwórstwo 
Wstęp do literaturoznawstwa 
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Literatura Gdaoska i regionu 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna 
Psychologia w biznesie 
Dydaktyka języka niemieckiego 
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Psycholingwistyka 
Warsztaty metodyczne 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Dydaktyka języka angielskiego 
Praktyka dydaktyczna (język angielski, 90h) 
Teoria przekładu 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Przekład tekstów użytkowych  
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Praktyka translatorska 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia serwisów prasowych 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Komunikacja w przedsiębiorstwie 

K_U11 Potrafi używad języka specjalistycznego i 
porozumiewad się w sposób precyzyjny i 
spójny w języku niemieckim, wykorzystując 
różne kanały i techniki komunikacyjne. 

P6U_U 
P6S_UK 

Język niemieckiej gospodarki 
Seminarium licencjackie  
Praktyczna nauka języka niemieckiego  
Wstęp do historii języka niem. 
Wstęp do językoznawstwa 
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
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Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Zagadnienia komparatystyki literackiej 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Psycholingwistyka 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Warsztaty metodyczne 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Przekład tekstów literackich  
Przekład tekstów użytkowych  
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenia serwisów prasowych 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Praktyka translatorska 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Wykład monograficzny 

K_U12 Ma umiejętnośd tworzenia typowych prac 
pisemnych w języku niemieckim 
dotyczących zagadnieo szczegółowych, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęd 

P6U_U 
P6S_UK 
 

Seminarium licencjackie  
Praktyczna nauka języka niemieckiego  
Literatura niemiecka / 
 Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
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teoretycznych, a także różnych źródeł. językowego 
Literatura Gdaoska i regionu 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Przekład tekstów użytkowych  
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia serwisów prasowych 

K_U13 Ma umiejętnośd przygotowywania 
wystąpieo ustnych w języku niemieckim 
dotyczących zagadnieo szczegółowych, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęd 
teoretycznych, a także różnych źródeł.  

P6U_U 
P6S_UK 

Seminarium licencjackie  
Praktyczna nauka języka niemieckiego 
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 

K_U14 Potrafi w sposób krytyczny korzystad z 
dostępnych urządzeo multimedialnych i 
nowoczesnej technologii w celu pozyskania 
informacji, samokształcenia lub nawiązania 
kontaktu ze specjalistami. 

P6U_U 
P6S_UK 

Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Seminarium licencjackie 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Warsztaty metodyczne 

K_U15 Zna język niemiecki na poziomie C1 P6U_U  
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Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 
 

PS6_UK Dydaktyka języka niemieckiego 
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Język niemieckiej gospodarki 
Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Praktyczna nauka języka niemieckiego  
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka firmowa 
Praktyka translatorska 
Przekład tekstów literackich  
Przekład tekstów użytkowych  
Psycholingwistyka 
Psychologia w biznesie 
Seminarium licencjackie  
Słowotwórstwo 
Składnia strukturalna 
Techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Teoria przekładu 
Teoria przekładu 
Terminologia ekonomiczno-biznesowa 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia pisemne ogólne 
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Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenia serwisów prasowych 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenie tekstów literackich 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Warsztat pracy tłumacza 
Warsztaty metodyczne 
Wstęp do literaturoznawstwa 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

K_U17 Potrafi odpowiednio planowad i określad 
priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie, wraz z innymi lub przez innych 
zadania; potrafi  współpracowad z innymi 
studentami w ramach zadao zespołowych i 
projektów. 

P6U_U 
P6S_UO 

Business English 
Dydaktyka języka angielskiego 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska 
Gramatyka opisowa języka angielskiego 
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Lektorat języka obcego nowożytnego 
Lektorat języka obcego nowożytnego 
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Podstawy ekonomii 
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Podstawy rachunkowości 
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Praktyczna nauka języka angielskiego 
Praktyczna nauka języka niemieckiego  
Praktyka dydaktyczna (język angielski, 90h) 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka firmowa 
Praktyka translatorska 
Praktyki zawodowe 
Projekty edukacyjne 
Przekład tekstów literackich  
Przekład tekstów użytkowych  
Psycholingwistyka 
Psychologia w biznesie 
Słowotwórstwo 
Składnia strukturalna 
Techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Teoria przekładu 
Teoria przekładu 
Terminologia ekonomiczno-biznesowa 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenia serwisów prasowych 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
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Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Warsztat pracy tłumacza 
Warsztaty metodyczne 
Warsztaty praktycznej wiedzy biznesowej 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Wstęp do literaturoznawstwa 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

K_U18 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
zawodowego i rozwoju osobistego 

P6U_U 
P6S_UU 

Business English 
Dydaktyka języka angielskiego 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Emisja głosu 
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Fakultet: Komparatystyka literacka polsko-niemiecka  
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Gramatyka opisowa języka angielskiego 
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Historia krajów niemieckiego obszaru językowego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze  
Język niemieckiej gospodarki 
Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Lektorat języka obcego nowożytnego 
Lektorat języka obcego nowożytnego 
Literatura Gdaoska i regionu 
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Podstawy dydaktyki 
Podstawy ekonomii 
Podstawy pedagogiki i edukacji  
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Podstawy psychologii 
Podstawy rachunkowości 
Pragmalingwistyka z leksykologią  
Praktyczna nauka języka angielskiego 
Praktyczna nauka języka niemieckiego  
Praktyka dydaktyczna (język angielski, 90h) 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka firmowa 
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna  
Praktyka translatorska 
Praktyki zawodowe 
Przekład tekstów literackich  
Przekład tekstów użytkowych  
Psycholingwistyka 
Psychologia dla nauczycieli 
Psychologia w biznesie 
Seminarium licencjackie  
Słowotwórstwo 
Składnia strukturalna 
Szkoła i nauczyciel 
Techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Teoria przekładu 
Teoria przekładu 
Terminologia ekonomiczno-biznesowa 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
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Tłumaczenia serwisów prasowych 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Warsztat pracy nauczyciela 
Warsztat pracy tłumacza 
Warsztaty metodyczne 
Warsztaty praktycznej wiedzy biznesowej 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Wstęp do językoznawstwa 
Wstęp do literaturoznawstwa 
Wykład ogólnouczelniany  
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

Kompetencje społeczne 

K_K01 

Ma świadomośd swojej wiedzy i swoich 
umiejętności, podchodzi krytycznie do 
odbieranych i pozyskiwanych treści.  

P6_UK 
P6S_KK 

Business English 
Dydaktyka języka angielskiego 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska 
Gramatyka opisowa języka angielskiego 
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Historia krajów niemieckiego obszaru językowego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze 
Język niemieckiej gospodarki 
Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Lektorat języka obcego nowożytnego 
Literatura Gdaoska i regionu 
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Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Pragmalingwistyka z leksykologią 
Praktyczna nauka języka angielskiego 
Praktyczna nauka języka niemieckiego 
Praktyka dydaktyczna (język angielski, 60h) 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka firmowa 
Praktyka translatorska 
Praktyki zawodowe 
Projekty edukacyjne 
Przekład tekstów literackich 
Przekład tekstów użytkowych 
Psycholingwistyka 
Psychologia w biznesie 
Seminarium licencjackie 
Słowotwórstwo 
Składnia strukturalna 
Techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Teoria przekładu 
Teoria przekładu 
Terminologia ekonomiczno-biznesowa 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenia serwisów prasowych 
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Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenie tekstów literackich 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Warsztat pracy tłumacza 
Warsztaty metodyczne 
Warsztaty praktycznej wiedzy biznesowej 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Wstęp do historii języka niem. 
Wstęp do językoznawstwa 
Wstęp do literaturoznawstwa 
Wykład monograficzny 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

K_K02 

Potrafi ocenid, kiedy do rozwiązania 
problemu potrzebna jest wiedza eksperta, 
nawiązad kontakty i zwrócid się o pomoc. 

P6_UK 
P6S_KK 

Business English 
Dydaktyka języka angielskiego 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Fakultet: Komparatystyka literacka polsko-niemiecka  
Fakultet: Pragmatyka językowa 
Gospodarka krajów niemieckojęzycznych 
Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska 
Gramatyka opisowa języka angielskiego 
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 
Historia krajów niemieckiego obszaru językowego 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze 
Język niemieckiej gospodarki 
Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Lektorat języka obcego nowożytnego 
Literatura Gdaoska i regionu 
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Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Pragmalingwistyka z leksykologią 
Praktyczna nauka języka angielskiego 
Praktyczna nauka języka niemieckiego 
Praktyka dydaktyczna (język angielski, 60h) 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka firmowa 
Praktyka translatorska 
Przekład tekstów literackich 
Przekład tekstów użytkowych 
Psycholingwistyka 
Psychologia w biznesie 
Seminarium licencjackie 
Słowotwórstwo 
Składnia strukturalna 
Techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Teoria przekładu 
Teoria przekładu 
Terminologia ekonomiczno-biznesowa 
Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenia pisemne  specjalistyczne- tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia pisemne ogólne 
Tłumaczenia pisemne ogólne – Tłumaczenia tekstów administracyjno-
prawnych 
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne społeczno-ekonomiczne 
Tłumaczenia serwisów prasowych 
Tłumaczenia ustne ogólne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne 
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Tłumaczenia ustne specjalistyczne - tłumaczenia techniczne 
Tłumaczenia ustne specjalistyczne- tłumaczenia biznesowe 
Tłumaczenie tekstów literackich 
Tłumaczenia tekstów publicystycznych 
Tłumaczenie tekstów użytkowych 
Warsztat pracy tłumacza 
Warsztaty metodyczne 
Warsztaty praktycznej wiedzy biznesowej 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Wstęp do historii języka niem. 
Wstęp do językoznawstwa 
Wstęp do literaturoznawstwa 
Wykład monograficzny 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

K_K03 

Jest gotowy do angażowania się w życie 
społeczne i zawodowe, charakteryzuje się 
postawami prospołecznymi i poczuciem 
odpowiedzialności. 

P6_UK 
P6S_KR 

Dydaktyka języka angielskiego 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Komunikacja w przedsiębiorstwie 
Praktyka dydaktyczna (język angielski, 60h) 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka firmowa 
Praktyka translatorska 
Praktyki zawodowe 
Psychologia w biznesie 
Techniki negocjacji i komunikacja interpersonalna 
Warsztaty praktycznej wiedzy biznesowej  

K_K04 

Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 
z wykonywaniem zawodu, jego dorobkiem i 
tradycją; rozumie problematykę etyczną 
związaną z odpowiedzialnością za trafnośd 
działao oraz rzetelnośd przekazywanych 
informacji. 

P6_UK 
P6S_KR 

Dydaktyka języka angielskiego 
Dydaktyka języka niemieckiego 
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Praktyka dydaktyczna (język angielski, 60h) 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka firmowa 
Praktyka translatorska 
Praktyki zawodowe 
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Technologia informacyjna w dydaktyce 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 

K_K05 

Ma świadomośd odpowiedzialności za 
zachowanie i propagowanie dziedzictwa 
kulturowego Europy, ma świadomośd 
znaczenia tego dziedzictwa dla zrozumienia 
wydarzeo społecznych i kulturalnych.  

P6_UK 
P6_KO 
 

Historia krajów niemieckiego obszaru językowego 
Literatura Gdaoska i regionu 
Literatura niemiecka / 
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Seminarium licencjackie 
Teoria przekładu 
Tłumaczenie tekstów literackich 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Wstęp do historii języka niem. 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 

K_K06 

Uczestniczy w życiu kulturalnym i 
społecznym korzystając z różnych mediów i 
rozumie potrzebę zachęcania innych do 
kontaktów z kulturą i angażowania się na 
rzecz instytucji społecznych, inicjuje takie 
działania. 

P6_UK 
P6_KO 
 

Dydaktyka języka niemieckiego 
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel 
Interkulturowośd w języku i komunikacji 
Interkulturowośd w literaturze i kulturze 
Literatura Gdaoska i regionu 
Literatura niemiecka /  
Literatura niemiecka z elementami historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 
Praktyczna nauka języka angielskiego 
Praktyczna nauka języka niemieckiego 
Praktyka dydaktyczna (język niemiecki) 
Praktyka translatorska 
Projekty edukacyjne 
Przekład tekstów literackich 
Seminarium licencjackie 
Technologia informacyjna w dydaktyce 
Technologie informacyjne w pracy tłumacza 
Warsztaty metodyczne 
Wiedza o krajach i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
Zagadnienia komparatystyki literackiej 
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