STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Specjalność: Filologia angielska

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Oprócz wysokich kompetencji językowych (Poziom biegłości C2 Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent studiów
drugiego stopnia posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności:
językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej. Posiada
umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania
w nietypowych sytuacjach profesjonalnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy
zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie
niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i
ekonomicznych. Potrafi porozumieć się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami,
jak i niespecjalistami. Potrafi organizować pracę grupową. Absolwent charakteryzuje się
postawą otwartości wobec innych języków i kultur. Po ukończeniu studiów – w zależności od
wybranej specjalności – absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury,
administracji państwowej, oświaty, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach
masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług
wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent może również
wykonywać zawód nauczyciela języka obcego pod warunkiem ukończenia specjalności
nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela w ramach kursu prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego
UwB). Absolwent jest przygotowany do podjęcia wyzwań badawczych oraz do podjęcia
studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Specjalność: Filologia angielska z elementami translatoryki

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Oprócz wysokich kompetencji językowych (Poziom biegłości C2 Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent studiów

drugiego stopnia posiada podstawowe umiejętności, zarówno niezbędne do wykonywania
zawodu tłumacza języka angielskiego, jak i umożliwiające mu w przyszłości (np. po
ukończeniu studiów podyplomowych z translatoryki) podjęcie pracy w powyżej wspomnianym
zawodzie. Ponadto ma gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności:
językoznawstwa/ językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa.
Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej
zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać
problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie
niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i
ekonomicznych. Potrafi porozumieć się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami,
jak i niespecjalistami. Potrafi organizować pracę grupową. Absolwent charakteryzuje się
postawą otwartości wobec innych języków i kultur. Po ukończeniu studiów – w zależności od
wybranej specjalności – absolwent jest przygotowany w podstawowym zakresie do pracy
tłumacza w instytucjach kultury, administracji państwowej, oświaty, w wydawnictwach, w
redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i
badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i
kultur. Absolwent może również wykonywać zawód nauczyciela języka obcego pod
warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach kursu prowadzonego przez
Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB). Absolwent jest przygotowany do podjęcia wyzwań
badawczych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

