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Opis kierunku

Studia dają unikalną możliwość wejrzenia w bogactwo kultur 

Irlandii, Walii, Szkocji czy Bretanii i podjęcia z nimi własnego dialogu. 

To nie tylko wyzwanie i intelektualna przygoda, ale także droga 

do lepszego zrozumienia współczesnego, coraz bardziej wielokulturowego 

społeczeństwa, w którym przekraczane są tradycyjne podziały oparte 

na pojęciu narodowości.



Wybrane przedmioty na studiach

Praktyczna nauka języka angielskiego, walijskiego, irlandzkiego

Historia Wysp Brytyjskich

Wprowadzenie do literaturoznawstwa

Studia nad językiem mniejszościowym

Kinematografia irlandzka



Program studiów

Niezależnie czy szukasz studiów odpowiednich do pracy 

w zmieniającej się Unii Europejskiej, poznania nowych języków 

i kultur, czy spełniania nerdowskich pasji, odpowiedzią jest 

filologia angielsko-celtycka.



Przyszłość po studiach

Studia celtyckie to nie tylko nauka, ale także działalność kulturowa 

i prowadzenie międzykulturowego dialogu w przestrzeni 

uniwersytetu czy miasta. Są solidnym fundamentem dla przyszłej 

kariery zawodowej w zakresie: 

tłumaczeń,

nauczania języka angielskiego, 

stosunków zawodowych, 

public relations, 

oraz w instytucjach kultury.



Dodatkowe atuty kierunku

Język angielski na poziomie C1

Nauczanie wymowy brytyjskiej

Język walijski oraz irlandzki na poziomie komunikatywnym 

(odpowiednio B1 oraz A2)

Historia oraz kultura Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Walii 

oraz Szkocji

Literatura brytyjska, irlandzka i walijska dla tych, którzy chcą 

poznać brytyjskie klasyki, bohaterów mitologii celtyckich, 

opowieści którymi inspirowali się pisarze fantasy

Wiedza o językach mniejszościowych w Europie i na świecie



Co trzeba zdawać na maturze?

Język polski: pisemny, rozszerzony

Język angielski: pisemny, rozszerzony

Jeżyk angielski, ustny, rozszerzony

Limit miejsc: 25



Wydział Anglistyki

Największy ośrodek studiów anglistycznych w Polsce i w Europie.

Liczne osiągnięcia na polu badań naukowych w kraju i na świecie.

Około 1500 studentów na studiach I i II stopnia.

Celem kształcenia studenta w zakresie praktycznej znajomości języka 

angielskiego (EFL) jest osiągnięcie kompetencji językowej bliskiej 

rodzimej.

Współpracuje z 18 uniwersytetami europejskimi w ramach 

programu Erasmus.

Na Wydziale znajdują się także nowoczesne laboratoria językowe do 

nauczania fonetyki oraz laboratorium szkoleniowe dla tłumaczy 

symultanicznych.

Collegium Heliodori Święcicki

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań



Co jeszcze poleca Wydział?

Studia niderlandystyczne: łączą charakter studiów 

filologicznych z profilem kulturoznawczym. Nie wymagamy 

uprzedniej znajomości języka niderlandzkiego – nauka zaczyna 

się od poziomu A0.

Filologia angielsko-chińska: studia gwarantują uzyskanie 

stopnia C1 biegłości w języku angielskim i B1 w języku chińskim 

w mowie i w piśmie.

English Linguistics: studia w języku angielskim, łączą 

zaawansowaną znajomość języka angielskiego z wiedzą o teorii 

języka i przygotowaniem informatycznym



Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź stronę wydziałową oraz nasz blog o UAM:

wa.amu.edu.pl

blogkandydata.uam.edu.pl


