SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU
FILOLOGIA ANGIELSKA
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – 4 SEMESTRY
SPECJALNOŚCI:
• Studia kulturoznawczo-medioznawcze
• Tłumaczenia

STUDIA
PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU

SPECJALNOŚĆ: STUDIA KULTUROZNAWCZO-MEDIOZNAWCZE NOWOŚĆ

FILOLOGIA ANGIELSKA

Zdobędziesz fachowe informacje na temat mediów oraz pogłębioną znajomość kultury i literatury obszaru anglojęzycznego.
Zajęcia przygotowują do działania w szeroko pojętej sferze kultury, łącząc wiedzę z różnych dziedzin, obejmując podstawy
teoretyczne i zastosowania praktyczne, , promując tolerancję i wrażliwość społeczną i rozwijając umiejętności krytycznego
myślenia i analizy oraz twórczego podejścia do tematów.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• New Readings of Key Texts in Anglophone Cultures (4 ECTS),
• Studies in the Narrative & Storytelling (4 ECTS),
• Literature and Visual Arts (4 ECTS),
• Introduction to Game Studies (4 ECTS),
• Visual culture and gender (4 ECTS),
• Media and Social Change (4 ECTS).

SPECJALNOŚĆ: TŁUMACZENIA

FILOLOGIA ANGIELSKA

Zdobędziesz kluczowe umiejętności tłumaczeniowe, poszerzysz swoją wiedzę nt. technik i strategii przekładu, jak również
najważniejszych aspektów kulturowych pracy z tekstem. Zajęcia przygotują Cię do tłumaczeń pisemnych i ustnych,
z wykorzystaniem narzędzi CAT oraz pracy z językami specjalistycznymi.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Cultural Aspects of Translation (4 ECTS),
• Specialist translation: Translating for Film (4 ECTS),
• Translation as Intercultural Communication (4 ECTS),
• Specialist translation: Medical context (4 ECTS),
• Approaches to Literary Translation (4 ECTS),
• Specialist translation: Legal context (4 ECTS).

CERTYFIKATY JĘZYKOWE:
• Język angielski: TOEIC, TOEFL; współpraca z ETS, LanguageCert, Prometric
• Język chiński: HSK, współpraca z Confucius Classroom
• Język polski: ECL Examination System

PARTNERSTWA:

FILOLOGIA ANGIELSKA

Praktyki:
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich | Schneider Electric Sp. z.o.o. | Sitel Group | Szkoła językowa Tutlo | Biuro Tłumaczeń
MIW | Biuro Tłumaczeń Twoje Tłumaczenie | Rubicon Language Solution | Siteimpuls | Nuria en español.

WYMIANA AKADEMICKA:
Tianjin University of Technology w Chinach.

PERSPEKTYWY
ZAWODOWE

• lektor w szkole językowej,
• redaktor portali i prasy anglojęzycznej,
• organizator i menedżer wydarzeń kulturalnych,
• tłumacz specjalistyczny w biurze tłumaczeń,
• redaktor lub autor treści w mediach i/lub branży
wydawniczej,
• organizator imprez kulturalnych w branży
rozrywki,
• pracownik międzynarodowych firm i korporacji,
• pracownik organizacji państwowych
i pozarządowych, instytucji edukacyjnych
i kulturalnych.

FILOLOGIA ANGIELSKA

Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia
angielska z rozszerzonym drugim językiem
obcym możesz znaleźć pracę zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i pasjami jako:

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NA KIERUNKU
FILOLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA ANGIELSKA

praktyczna znajomość słownictwa
i pojęć wykorzystywanych
w biznesie, umiejętność
prowadzenia
prezentacji, negocjacji,
opracowania
materiałów reklamowych
w językach obcych

język angielski
na poziomie C1 po I stopniu
i C2 po II stopniu
(potwierdzone
egzaminem TOEIC)

drugi język obcy
na poziomie B2
(potwierdzony odpowiednim
egzaminem wg wyboru języka)

praktyczne przygotowanie
do pracy w mediach
z wykorzystaniem języków
obcych

umiejętności translatorskie:
warsztat tłumacza
specjalistycznego,
przygotowanie do
tłumaczeń biznesowych,
pisemnych i ustnych oraz
filmowych i literackich

wiedza nt. kultury obszaru
języka angielskiego oraz
drugiego wybranego języka

• Studia kulturoznawczo-medioznawcze
• Tłumaczenia

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU
VISTULA
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: +48 22 45 72 300

vistula.edu.pl

@uczelniavistula

@uczelniavistula

uczelniavistula

uczelniavistula

