STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Specjalność: Filologia angielska

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Filologia, spec. filologia angielska
otrzymuje tytuł zawodowy licencjata po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych w
planie studiów oraz po złożeniu pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Absolwent
posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz
umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych.
Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości
C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać
się

językiem

specjalistycznym

niezbędnym

do

wykonywania

zawodu.

Posiada

interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego
znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi
rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i
ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności powinny mu
umożliwić podjęcie pracy w instytucjach kultury, administracji państwowej, oświaty (w
wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze
usług, etc.), wszędzie tam gdzie wymagana jest dobra znajomość języka i kultury, jak również
nauczanie języka w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze
standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach
kursu prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB).
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie studiów drugiego stopnia.
.
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Specjalność: Język angielski stosowany, z hiszpańskim

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Filologia, specjalność: język angielski
stosowany, z hiszpańskim otrzymuje tytuł zawodowy licencjata specjalności: Język angielski
stosowany, z hiszpańskim po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie
studiów oraz po złożeniu pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
Studia pozwalają mu zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w
zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka głównego (język

angielski) oraz języka drugiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nim
w praktyce zawodowej. Absolwent tego kierunku osiąga wysoki poziom praktycznej
znajomości języka angielskiego (C1, zgodnie z poziomami biegłości Rady Europy, ESOKJ).
Może zdobyć także uprawnienia do nauczania tego języka w szkole podstawowej i gimnazjum
po odbyciu kursu kwalifikacyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB. Posiada
interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego
znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi
rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i
ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.
W ciągu trzech lat studiów student zdobywa kompetencję lingwistyczną i komunikacyjną w
języku hiszpańskim na poziomie B1+/B2 (kurs od podstaw).
Oprócz biegłości w posługiwaniu się oboma językami w każdej ze sfer życia codziennego:
prywatnej, edukacyjnej, publicznej, student zdobywa umiejętności posługiwania się każdym z
nich (w zakresach zależnych od wyboru modułu specjalizacyjnego), w ściśle określonych
obszarach specjalizacyjnej komunikacji zawodowej: usługi, prawo, ekonomia, turystyka i
komunikacja, internet, zarządzanie.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie studiów drugiego stopnia.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Specjalność: Język angielski stosowany z językiem rosyjskim

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent kierunku: Filologia, specjalność: Język angielski stosowany z językiem rosyjskim
(studia stacjonarne pierwszego stopnia) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata specjalności:
Język angielski stosowany z językiem rosyjskim po zaliczeniu wszystkich przewidzianych
planem studiów przedmiotów oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu
dyplomowego.
Studia pozwalają mu zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w
zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka głównego (język
angielski) oraz języka drugiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nim
w praktyce zawodowej. Absolwent tego kierunku osiąga wysoki poziom praktycznej
znajomości języka angielskiego (C1, zgodnie z poziomami biegłości Rady Europy, ESOKJ).
Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego

znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi
rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i
ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Może zdobyć także uprawnienia
do nauczania tego języka w szkole podstawowej i gimnazjum po odbyciu kursu
kwalifikacyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB.
W ciągu trzech lat studiów student zdobywa bardzo dobrą znajomość drugiego języka obcego
(języka rosyjskiego) na poziomie B1+/B2 ((kurs od podstaw).
Oprócz biegłości w posługiwaniu się oboma językami w każdej ze sfer życia codziennego:
prywatnej, edukacyjnej, publicznej, student zdobywa umiejętności posługiwania się nimi w
ściśle określonych obszarach specjalizacyjnej komunikacji zawodowej: usługi, prawo,
ekonomia, turystyka, zarządzanie, media (w tym elektroniczne) i kultura.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie studiów drugiego stopnia.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Specjalność: Filologia angielska z językiem niemieckim

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent kierunku: Filologia, specjalność: Filologia angielska z językiem niemieckim
(studia stacjonarne pierwszego stopnia) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata specjalności:
Filologia angielska z językiem niemieckim po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem
studiów przedmiotów oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.
Studia pozwalają mu zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w
zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka głównego (język
angielski) oraz języka drugiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nim
w praktyce zawodowej. Absolwent tego kierunku osiąga wysoki poziom praktycznej
znajomości języka angielskiego (C1, zgodnie z poziomami biegłości Rady Europy, ESOKJ).
Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego
znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi
rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i
ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Może zdobyć także uprawnienia
do nauczania tego języka w szkole podstawowej i gimnazjum po odbyciu kursu
kwalifikacyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB.

W ciągu trzech lat studiów student zdobywa bardzo dobrą znajomość drugiego języka obcego
(języka niemieckiego) na poziomie B1+/B2 ((kurs od podstaw).
Oprócz biegłości w posługiwaniu się oboma językami w każdej ze sfer życia codziennego:
prywatnej, edukacyjnej, publicznej, student zdobywa umiejętności posługiwania się nimi w
ściśle określonych obszarach specjalizacyjnej komunikacji zawodowej: usługi, prawo,
ekonomia, turystyka, zarządzanie, media (w tym elektroniczne) i kultura.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie studiów drugiego stopnia.

