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STUDIOWANIE BEZ GRANIC

Podyplomowe studia magisterskie

Tłumaczenia specjalistyczne 
 w dziedzinie gospodarki 
(jęz. niemiecki i polski)

Twoi doradcy ds. studiówInformacje o Twoich studiach

Warunki przyjęcia na studia

Wariant 1: 
Dyplom ukończenia studiów o kierunku ekonomicznym  
lub filologicznym w rozmiarze 210 punktów ECTS plus 
minimum roczne doświadczenie zawodowe (związane  
z gospodarką lub tłumaczeniem)

Wariant 2: 
Dyplom ukończenia studiów o kierunku ekonomicznym  
lub filologicznym w rozmiarze 180 punktów ECTS plus  
minimum roczne doświadczenie zawodowe (związane  
z gospodarką lub tłumaczeniem) plus zdanie egzaminu 
kwalifikacyjnego (zgłoszenie kierować należy na adres 
mailowy doradcy ds. studiów specjalistycznych)

Wariant 3: 
Dyplom ukończenia studiów o kierunku ekonomicznym  
lub filologicznym w rozmiarze 180 punktów ECTS plus  
minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe  
(związane z gospodarką lub tłumaczeniem)

Dodatkowo należy wykazać znajomość

języka polskiego na poziomie nie niżej niż B2
 języka niemieckiego nie niżej niż C1

wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. 

Doradztwo ogólne ds. studiów

Alina Bulcsu, M.A.
 stud.info@hszg.de
 0049-3583-6124500

Doradztwo ds. studiów specjalistycznych

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

Doradztwo ds. aplikacji cudzoziemców

Evelin Suliman 
e.suliman@hszg.de
0049-3583-6124445
0049-3583-61254445

Informacje dla polskich kandydatów  
na studia i formularz aplikacyjny na  
stronie internetowej kierunku studiów:

Adres dla Twojej aplikacji 

w portalu on-line: 
  www.hszg.de/bewerber

  www.hszg.de

f  www.facebook.com/hszg.de   www.instagram.com/hszg.de



STUDIOWANIE BEZ GRANIC

Główne treści Twoich studiów Przebieg Twoich studiówInformacje o Twoich studiach

Twoja droga zawodowa po studiach

Informacje ogólne

 miejsce studiów:  Görlitz (okresy stacjonarne, 
 zob. »Przebieg Twoich studiów«)

 ukończenie studiów: M. A. 
 (magister nauk humanistycznych)

 czas trwania studiów: 4 semestry
 ilość punktów ECTS: 90
 wielkość grupy:             maks. 15 osób

Koszty

Za każdy z czterech semestrów po 610 €, płatne najpóżniej  
dwa tygodnie przed rozpoczęciem pierwszego okresu stacjo-
narnego semestru (po uprzednim uzgodnieniu możliwa jest 
zapłata w dwóch ratach).

Obszary zatrudnienia

 jako tłumaczka/tłumacz z kompetencją ekonomiczną  
we własnym biurze tłumaczeń lub w przedsiębiorstwie

 jako terminolog
 jako leksygograf
 jako lektor specjalistyczny/w wydawnictwie

semester 1 - 3: 
 

po cztery moduły, poświęcone zagadnieniom 
językoznawczym (osoby odpowiedzialne: wykładowcy 
akademiccy) oraz praktyki tłumaczeniowej (osoby  
odpowiedzialne: tłumacze przysięgli)

 czas opracowania przekazanych w trybie on-line 
materiałów modułu:

 z reguły 6 tygodni kończące się trzydniowym okresem 
stacjonarnym (30 godz.) i egzaminem z danego modułu  
na uczelni, od piątku do niedzieli

semester 4:

 praca magisterska i jej obrona  
(dopuszczenie do napisania pracy magisterskiej możliwe 
jest już po zdaniu wszystkich egzaminów z modułów I - VIII)

 

Studia magisterskie(za moduły I - XII po 5 ECTS, za moduł XIII: 30 ECTS):

I Tłumaczenie jako zawód
II Analiza tekstu i dyskursu- analiza zlecenia tłumaczenia
III Procesy tłumaczeniowe oparte na oprogramowaniu 
IV Język specjalistyczny/tłumaczenia specjalistyczne I  

(praktyczny projekt »Usługi tłumaczeniowe«  
wg ISO 17000:2015)

V Teoria języków specjalistycznych
VI Język specjalistyczny/tłumaczenia specjalistyczne II  

(korespondencja handlowa)
VII Praca terminologiczna
VIII Język specjalistyczny/tłumaczenia specjalistyczne III  

(komunikacja w przesiębiorstwie)
IX Świadomość i kultura języka
X Język specjalistyczny/tłumaczenia specjalistyczne IV  

(dokumenty/dokumentacje)
XI Język specjalistyczny/tłumaczenia specjalistyczne V 

(rachunkowość i sprawozdawczość)
XII Tłumaczenie ustne
XIII Praca magisterska i jej obrona

Twój wydział
Fakultät Management- und Kulturwissenschaften
Sitz: Haus G IV, Furtstraße 3, 02826 Görlitz

 f-mk@hszg.de 
 http://f-mk.hszg.de
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