Opis specjalizacji
Studia I stopnia

Tłumaczeniowa
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Podstawowe założenie specjalizacji to poznanie tzw. ‘warsztatu pracy’ oraz stosowanych narzędzi. Powszechnie stosuje się
dostarczanie całego serwisu internetowego oraz zbiory łaocuchów tekstowych wyodrębnionych z kodu źródłowego
oprogramowania. Ta różnorodnośd utrudnia prace tłumacza, ponieważ oprócz kwalifikacji językowych wymaga znajomości
odpowiednich programów oraz języka skryptowego. Konkurencyjnośd na rynku to już nie tylko umiejętności językowe, ale
także szybkie procesowanie tekstu oraz umiejętnośd obsługi specjalistycznych programów komputerowych, które to
potwierdziły swoja użytecznośd do tego stopnia, że wielu zleceniodawców wręcz wymaga stosowania tego typu narzędzi.
Program specjalizacji jest tak skonstruowany, aby absolwent umiejętnie wykorzystał już posiadaną wiedzę językową z nowo
poznanymi aspektami praktycznymi i technologicznymi. Takie połączenie pozwoli na podniesienie jego konkurencyjności na
dynamicznym rynku pracy.

Nauczycielska
(studia stacjonarne)

W ramach specjalizacji nauczycielskiej studenci uczestniczą w zajęciach z dydaktyki nauczania języka angielskiego jako obcego
oraz drugiego przedmiotu (wiedza o kulturze, drugi język obcy). Specjalizacja obejmuje także kursy psychologii, pedagogiki i
emisji głosu oraz praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej i w gimnazjum. Absolwenci otrzymują uprawnienia do
nauczania języka angielskiego i drugiego przedmiotu zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra.
W ramach dodatkowego bloku pedagogicznego studenci uczestniczą w zajęciach z dydaktyki nauczania języka angielskiego,
psychologii, pedagogiki i emisji głosu oraz odbywają praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej i w gimnazjum. Absolwenci
otrzymują uprawnienia do nauczania języka angielskiego zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra.

Wiedza o kulturze
(studia stacjonarne)

Specjalnośd „Wiedza o kulturze” to zintegrowany program zajęd, którego celem jest przedstawienie kultury współczesnej w jej
najszerszym wymiarze nie jako przedmiotu teoretycznych rozważao a sfery aktywności wymagającej świadomego
współuczestnictwa.
„Wiedza o kulturze” rozpoczyna się od zajęd wykładowych i teoretycznych, przechodzi do zajęd seminaryjnych i
konwersatoriów, a kooczy się warsztatami, których celem jest realizacja konkretnych projektów zaproponowanych przez
studentów. W swoich założeniach specjalnośd ma za zadanie dostarczyd uczestnikom wiedzę teoretyczną i historyczną,
następnie pokazad, jak używad jej do analizy i charakterystyki zjawisk kultury, a ostatecznie pomóc zrealizowad własny projekt.
Chociaż zakres tematyczny większości kursów określony będzie przez sferę zjawisk i problemów związanych z kulturą
anglosaską, a w szerszym wymiarze kulturą języka angielskiego, ostatecznym celem specjalności jest przekazanie wiedzy o
funkcjonowaniu człowieka w szerokim spektrum zjawisk kulturowych. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim oraz
polskim i kierowane są do przyszłych nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników placówek naukowooświatowych, domów kultury i klubów dyskusyjnych.

