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Für eine Tätigkeit in internationalen Unternehmen, Kulturinstitutionen und öffentlichen Einrichtungen gehören
Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen heute zu absolut notwendigen
Schlüsselqualifikationen. Diese vermittelt der binationale Bachelorstudiengang Deutsch-Polnische Studien, der
gemeinsam von den Universitäten Regensburg und Łódź ab dem WS 12/13 angeboten wird. Alle Studierenden
verbringen das erste von insgesamt drei Studienjahren (6 Semester) an ihren Heimatuniversitäten. Das zweite
Jahr durchlaufen sie gemeinsam in Łódź. Im Anschluss an das zweite Studienjahr wird ein Praktikum absolviert,
um erste berufliche Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Im dritten Studienjahr wechseln die Studierenden an
die Universität Regensburg, an der sie die Abschlussprüfungen ablegen. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten
sie ein deutsches wie polnisches Diplom. Ein wesentliches Merkmal der Deutsch-Polnischen Studien ist die
Interdisziplinarität. Die Studierenden erwerben nicht nur fundierte sprachliche Kenntnisse der jeweils anderen
Sprache, sondern auch breites Wissen aus den Bereichen Geschichte, Medien, Literatur sowie Kultur. Für
Studierende mit muttersprachlichen Vorkenntnissen werden gesondert Kurse angeboten.
Flyer auf deutsch: http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/slavistik/medien/dps/dps_flyer.pdf
Kompetencje interkulturowe oraz znajomość języków obcych są niezbędne w celu podjęcia pracy w
międzynarodowych przedsiębiorstwach, instytucjach kultury oraz publicznych. Te kluczowe kompetencje
kształcone będą na oferowanym od semestru zimowego 2012/13 i prowadzonym przez Uniwersytet w
Regensburgu wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim binacjonalnym kierunku studiów „Studia Polsko-Niemieckie", I
stopnia stacjonarne.
Pierwszy rok , z trzyletniego programu, studenci realizować będą w swoim macierzystym uniwersytecie, II rok
wspólnie w Uniwersytecie Łódzkim, III rok wspólnie na Uniwersytecie w Regensburgu. Pod koniec drugiego roku
odbywane będą praktyki w celu zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego za granicą. Na trzecim roku
studiów realizowanym na Uniwersytecie w Regensburgu studenci przystępować będą do egzaminów

końcowych. Po ich zdaniu otrzymają zarówno polski jak i niemiecki dyplom. Istotną cechą „Studiów PolskoNiemieckich" jest ich interdyscyplinarność. Studiujący zdobędą nie tylko solidną znajomość danego jezyka
obcego, ale również szeroką wiedzę z dziedzin takich jak historia, media, literatura jak również sztuka.
Oferujemy oddzielne kursy językowe dla studentów, dla których j. polski jest językiem rodzimym.
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