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KontaktJakie możliwości zawodowe daje nasz
kierunek?

Począwszy od piątego semestru nasi studenci mają możliwość 
wyboru specjalizacji zawodowej. Mogą zdobyć kwalifikacje  
zawodowe do wykonywania zawodu tłumacza, 
współpracować z firmami międzynarodowymi lub poszerzyć 
własne kompetencje w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw i 
zarządzania gospodarką narodową.

Możliwa droga zawodowa naszych absolwentów to:

 samodzielny tłumacz tekstów ekonomicznych

 terminolog

 leksykograf

 lektor specjalista

 asystent zarządu firmy

Doradca ds. studiów

inż. dypl. Dietmar Rößler
Haus Z I, pokój 0.22

 d.roessler@hszg.de
 0049-3583-6124500

Doradca ds. studiów specjalistycznych

prof. dr fil. Fred Schulz
 fred.schulz@hszg.de
 0049-3581-3744323
 0049-3581-3743609
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Studia licencjackie

Ekonomia i Języki 
(jęz. niemiecki i polski)

 f   www.facebook.com/hszg.de        www.studier-hier.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 
auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen 
Landtags beschlossenen Haushaltes.



STUDIOWANIE BEZ GRANIC

Kompetencje uzyskiwane podczas studiów Przebieg studiówInformacje dotyczące studiów

Informacje ogólne:

 miejsce studiów:  Görlitz
 tytuł po ukończeniu studiów: licencjat (Bachelor)
 czas trwania studiów: 8 semestrów
 ilość punktów ECTS: 240
 początek studiów: semestr zimowy

Warunki uprawniające do studiowania:

 Świadectwo upoważniające do podjęcia studiów w szkołach 
wyższych na terenie Niemiec (np. świadectwo dojrzałości 
liceum ogólnokształcącego, technikum, liceum zawodowego 
lub profilowanego)

 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 wg kryteriów 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ 
(ang. Common European Framework of Reference for Langua-
ges CEFR)

Zagranicznych kandydatów na studia obowiązuje jedno z 
poniższych wymagań dot. języka niemieckiego:

 Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, Stufe II
 DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

für ausländische Studienbewerber, Stufe II) 
 TestDaF (wszystkie części min. na poziomie 4) 

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts
 Großes/Kleines Deutsches Sprachdiplom (GDS/KDS)
 egzamin kwalifikacyjny z kursu gospodarki w kolegium 

dla obcokrajowców

 1 - 6 sem.: studia stacjonarne na uczelni 

 7 sem.: semestralna praktyka zawodowa lub  
 semestr na jednej z wybranych szkół  
 wyższych za granicą

 8 sem.:  studia stacjonarne na uczelni, 
  praca licencjacka i jej obrona

Studia licenjackie: Kompetencja językowa: polski, niemiecki, angielski

 Kompetencja przedmiotowa - gospodarka: gospodarka  
narodowa/polityka gospodarcza, ogólna ekonomika 
przedsiębiorstw, marketing, rachunkowość, management,  
matematyka ekonomiczna, inwestycje i finansowanie,  
empiryczne badania społeczne i statystyka

  Kompetencja językoznawcza: fonetyka, leksykologia,  
gramatyka, lingwistyka tekstu, lingwistyka kontrastywna, 
translatoryka

 Kompetencja translatorska: tłumaczenia ogólne i  
specjalistyczne - gospodarka i prawo, tłumaczenia  
konsekutywne

 Kompetencja przedmiotowa - informatyka: informatyka gospo-
darcza, Computer Aided Translation/CAT łącznie z Translation 
Memory Tools/TM)

 Kompetencja przedmiotowa – prawo: podstawy prawa -  
terminologia sądowa i urzędowa oraz orzecznictwo w praktyce

87654321

egzaminy licencjackie
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