logopedia
(polski)

Jeśli chcesz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (dyplom logopedy), wybierz nasze
studia podyplomowe. Ukończenie ich daje uprawnienia do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami komunikacji językowej we wszystkich placówkach oświatowych, kulturalnych i służby zdrowia;
do prowadzenia szeroko pojętej proﬁlaktyki i terapii zaburzeń rozwoju mowy (oceny poziomu rozwoju
sprawności językowej u dzieci, odróżniania zjawisk patologicznych od rozwojowych, stymulowania
rozwoju mowy), a u osób dorosłych – do diagnozy i terapii zaburzeń mowy.
Absolwenci studiów logopedycznych mogą być zatrudniani w placówkach oświatowych (poradnie,
przedszkola, szkoły masowe, specjalne, świetlice terapeutyczne, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły integracyjne), służby zdrowia (szpitale, poradnie), w których prowadzi się diagnozę
i terapię logopedyczną, a także w placówkach kulturalnych, prowadzących działalność związaną
z doskonaleniem mowy ukształtowanej prawidłowo.
http://polonistyka.wﬁl.uni.opole.pl/logopedia/

jezyki obce
w sektorze publicznym
(czeski, rosyjski)

Jeśli chcesz rozwinąć skrzydła i zdobyć nowe umiejętności oraz kompetencje niezbędne w pracy urzędnika
administracji państwowej lub samorządowej zajmującego się transgraniczną współpracą polsko-czeską, nauczyciela, pracownika mundurowego, przedsiębiorcy lub po prostu jesteś czechoﬁlem, zostań naszym studentem!
Znajdź z nami wspólny język!
Studia podyplomowe język czeski w sektorze publicznym to znacznie więcej niż kurs językowy! Oferujemy dwa
semestry intensywnej nauki czeskiego (również z native speakerem), wiedzę z zakresu realiów i kultury czeskiej
oraz o możliwościach współpracy polsko-czeskiej. Nauczymy Cię, jak prowadzić korespondencję w języku
naszych południowych sąsiadów oraz jak pisać wnioski o dotacje unijne.
http://inslaw.wﬁl.uni.opole.pl/jezyk-czeski-w-sektorze-publicznym/

Jeśli opanowałeś już język rosyjski na poziomie B2, zostań słuchaczem studiów podyplomowych język rosyjski
w sektorze publicznym. Te studia są właśnie dla Ciebie, jeśli chcesz pogłębić swoją znajomość języka rosyjskiego
sproﬁlowanego pod kątem pracy z klientem rosyjskojęzycznym, zapoznać się z technikami przekładu pisemnego, poznać reguły efektywnej współpracy gospodarczej i kulturalnej z krajami rosyjskojęzycznego kręgu kulturowego.
Nasz absolwent będzie przygotowany do prowadzenia prac z użyciem języka rosyjskiego w szeroko rozumianym
sektorze publicznym: w urzędach, biurach, instytucjach samorządowych, gospodarczych lub kulturalnych nastawionych na współpracę z analogicznymi instytucjami na Wschodzie i wszędzie tam, gdzie można spotkać
pracowników rosyjskojęzycznych. Znajdź z nami wspólny język!
http://inslaw.wﬁl.uni.opole.pl/jezyk-rosyjski-w-sektorze-publicznym/

gry komputerowe
(polski)

Jeśli interesujesz się grami komputerowymi, chcesz podjąć pracę związaną z najszybciej dzisiaj rozwijającym się medium, a przy tym umiesz analizować teksty kultury, znasz obsługę komputera i język angielski na poziomie B2, te studia są dla Ciebie. Dostaniesz tu fachową wiedzę związaną z rynkiem twórców
gier i sam możesz stać się takim twórcą.
Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę z zakresu kultury gier, w tym ich historii, ikonosfery, analizy
ich struktury jako produktu (cyfrowego bądź analogowego) i tekstu kultury. Ponadto studia przygotują
ich do podjęcia pracy w charakterze krytyka lub badacza gier, a także testera, tłumacza i twórcy treści
w zakresie projektowania i tworzenia gier.
http://polonistyka.wﬁl.uni.opole.pl/kultura-gier-komputerowych/

nauczanie jezykow
(niemiecki, polski)

Jeśli chcesz uczyć języka polskiego, mamy dla Ciebie trzy propozycje:
1. Filologia polska - studia dla absolwentów kierunków humanistycznych.
2. Nauczanie języka polskiego w szkole - studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów kierunku ﬁlologia polska
(tryb licencjacki i magisterski), którzy w trakcie studiów nie uzyskali uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela
języka polskiego.
Po ukończeniu studiów absolwenci z wykształceniem wyższym zawodowym uzyskują przygotowanie do pracy
w szkole podstawowej, natomiast z wykształceniem magisterskim uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach
zarówno podstawowej, jak i ponadpodstawowej.
http://polonistyka.wﬁl.uni.opole.pl/ﬁlologia-polska/
http://polonistyka.wﬁl.uni.opole.pl/nauczanie-jezyka-polskiego-w-szkole/
3. Nauczanie języka polskiego jako obcego - dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich), posiadających uprawnienia pedagogiczne, jak i bez tychże uprawnień. Osoby mające uprawnienia pedagogiczne uzyskają
dodatkowe kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego w publicznych i niepublicznych szkołach
polskich. Osoby bez uprawnień pedagogicznych otrzymują profesjonalne przygotowanie do pracy tylko
w szkołach językowych w kraju i za granicą lub do działalności prywatnej w tym zakresie.
http://polonistyka.wﬁl.uni.opole.pl/nauczanie-jezyka-polskiego-jako-obcego/
Jeśli jesteś absolwentem kierunku ﬁlologia germańska (licencjat lub magisterium) i pracujesz jako nauczyciel języka
niemieckiego lub innych przedmiotów, a przy tym bardzo dobrze znasz język naszych zachodnich sąsiadów, to oferta
studiów podyplomowych język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym oraz
nauczanie mniejszościowe języka, historii i kultury niemieckiej adresowana jest właśnie do Ciebie.
Celem studiów jest poszerzenie Twojej wiedzy językowej, kulturowej i historycznej, jak również zapoznanie Cię
z zagadnieniami dydaktyczno-metodycznymi wymaganymi w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego oraz języka
mniejszości narodowej.
Kształcenie nauczycieli języka niemieckiego: http://cedu.uni.opole.pl/studia-podyplomowe-jezyk-niemiecki-jako-obcy-i-jezyk-mniejszosci-narodowej-w-nauczaniu-mono-i-bilingwalnym/
http://cedu.uni.opole.pl/instytut-ﬁlologii-germanskiej-studia-podyplomowe-nauczanie-mniejszosciowe-jezyka-historii-i-kultury-niemieckiej-jezyk-niemiecki/

twórcze pisanie
(polski)

Jeśli jesteś kreatywny, interesuje Cię dziennikarstwo, krytyka i promocja, wybierz naszą propozycję
studiów. Oprócz przygotowania z zakresu historii literatury, teorii komunikacji i związków pomiędzy
różnymi dziedzinami humanistyki oraz nauk społecznych, nabędziesz praktyczne umiejętności
konstruowania rozmaitego rodzaju tekstów kulturowych, świadomego poruszania się w świecie
kultury medialnej, opracowywania materiałów publicystycznych dla prasy, portali internetowych
i innych mediów, promocji, animowania i komentowania wydarzeń kulturalnych, współpracy z instytucjami kultury. Szczególny nacisk kładziemy na samodzielność myślenia i kreatywne działanie
w obszarze dynamicznych zjawisk kulturowych, przy jednoczesnym poszanowaniu norm etyczno-aksjologicznych.
Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy w medialnym sektorze kultury jako publicysta,
animator wydarzeń kulturalnych, pisarz, krytyk literacki, badacz literatury, dziennikarz, redaktor,
pracownik działów kultury w instytucjach samorządowych i placówkach kulturalnych.
http://polonistyka.wﬁl.uni.opole.pl/tworcze-pisanie-i-publicystyka-kulturalna/

translatoryka

(angielski, niemiecki)
Jeśli już znasz dobrze język angielski, ale dodatkowo chcesz poznać różne strategie tłumaczenia, w szczególności tekstów z obszarów ekonomii, prawa, techniki i medycyny oraz jeśli czujesz potrzebę poprawnego
wykonywania tłumaczeń ustnych symultanicznych i konsekutywnych to podyplomowe studia kształcenia
symultanicznych, konsekutywnych i kabinowych tłumaczy języka angielskiego są kierunkiem dla Ciebie.
Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie trwania studiów pozwolą Ci się lepiej przygotować do pojęcia pracy
tłumacza ustnego (konsekutywnego i symultanicznego), pisemnego, specjalistycznego i przysięgłego.
http://ifa.wﬁl.uni.opole.pl/post-graduate-studies/

Jeśli ukończyłeś/ukończyłaś studia licencjackie lub magisterskie, znasz język niemiecki w stopniu zaawansowanym, planujesz podejść do egzaminu na tłumacza przysięgłego lub po prostu myślisz o poszerzeniu swoich
umiejętności translatorskich, to studia podyplomowe kształcenie tłumaczy języka niemieckiego adresowane są
właśnie do Ciebie. Przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi edytorskich, pod okiem profesjonalistów
z wieloletnim doświadczeniem w pracy tłumacza podniesiesz swoje kwaliﬁkacje m.in. w zakresie tłumaczeń
pisemnych tekstów prawniczych, ekonomicznych i technicznych oraz tłumaczeń ustnych – konsekutywnych,
a vista i symultanicznych.
http://cedu.uni.opole.pl/instytut-ﬁlologii-germanskiej-studia-podyplomowe-ksztalcenia-tlumaczy-jezyka-niemieckiego/

fashion studies
(polski)

Jeśli pasjonujesz się modą, chcesz uczestniczyć w warsztatach stylizacji, organizować eventy
modowe, budować reputację marki oraz poznać formy autoprezentacji, wybierz nasz studia kulturoznawcze. Wyposażymy Cię w wiedzę dotyczącą historii oraz współczesnych trendów świata mody.
Poznasz podstawy marketingu, budowania reputacji marki, zarządzania ﬁrmą. Będziesz znał zasady
formułowania przekazów medialnych, podstawy dziennikarstwa modowego, redagowania portali
społecznościowych. Zapoznasz się z kwestiami dotyczącymi praw autorskich, a także wykorzystywania i ochrony wizerunku.
Absolwenci studiów nabędą umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na zatrudnienie w redakcjach pism modowych i o tematyce lifestylowej (fashion editors), agencjach konsultingowych zajmujących się modą, ﬁrmach i działach PR, ﬁrmach eventovych oraz oferujących usługi w zakresie
stylizacji, a także w działach marketingu ﬁrm odzieżowych i kosmetycznych.
http://polonistyka.wﬁl.uni.opole.pl/fashion-studies/

jezyk czeski w zarzadzaniu
(czeski)

Opanowałeś język czeski na poziomie B2 lub wyżej, a teraz chcesz poznać język ekonomii? Nasze
studia to nie tylko doskonalenie umiejętności językowych w ramach lektoratu języka czeskiego.
To również podstawy ekonomii i marketingu, tworzenie biznesplanu, zarządzanie zasobami ludzkimi
i zasady zakładania ﬁrmy w Republice Czeskiej. Zajęcia prowadzą wykładowcy ekonomii Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu – po polsku i po czesku.
Tam, gdzie potrzeba specjalistów, będziesz mógł zaoferować znajomość języka podpartą podstawami ekonomii: w czeskich przedsiębiorstwach zainteresowanych działalnością w Polsce, w urzędach
zajmujących się polsko-czeską współpracą, w polskich ﬁrmach otwartych na południowego sąsiada.
Znajdź z nami wspólny język!
Więcej informacji szukaj na: http://inslaw.wﬁl.uni.opole.pl/jezyk-czeski-w-zarzadzaniu-studia-podyplomowe/

