
Studia slawistyczne

Wydział Filologii Polskiej 

i Klasycznej



Opis kierunku

Specjalności: studia bohemistyczne, studia bułgarystyczne, studia 

kroatystyczne, studia serbistyczne. W ramach każdej z nich można 

wybrać przedmioty kształcące w kierunku tłumacz lub turystyka 
kulturowa.

Nauka języka czeskiego / bułgarskiego / chorwackiego / serbskiego 

(w zależności od specjalności) od podstaw oraz doskonalenie 

umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków 

kongresowych).

Szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, 

przekazywanie wiedzy z wybranych zachowań językowych, ich 

kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń.

Wykorzystanie innowacyjnych metod dydaktycznych.



Wybrane przedmioty na studiach

praktyczna nauka języka bułgarskiego / chorwackiego / 

czeskiego / serbskiego (w zależności od specjalności)

literatura Słowian południowych na tle kultury Półwyspu 

Bałkańskiego

historia języka

język i społeczeństwo

wiedza o kraju i kulturze

kultura antyczna z elementami języka łacińskiego



Przyszłość po studiach

Możliwości pracy jako:

tłumacz

pracownik biura podróży i innych firm z branży turystycznej

pracownik placówki dyplomatycznej lub misyjnej

oraz praca w:

mediach

samorządach i resortach rządowych

ośrodkach kultury



Atuty kierunku

Studia interdyscyplinarne.

Możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert staży naukowych 

i praktyk zawodowych (w ramach prężnie działających 

programów międzynarodowej wymiany studenckiej) 

na renomowanych zagranicznych uczelniach.

Lektoraty prowadzą doświadczeni native speakerzy oraz wysoko 

wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy.



Co trzeba zdawać na maturze?

język polski: pisemny, podstawowy/rozszerzony

język obcy nowożytny: pisemny, podstawowy/rozszerzony

Limit miejsc: 30 na każdą specjalność



Wydział Filologii Polskiej

i Klasycznej

Wydział łączy tradycyjne kierunki filologiczne z nowoczesnymi 

specjalnościami, co oznacza, że jego studenci zdobywają 

zarówno wiedzę, jak i umiejętności praktyczne cenione na rynku pracy.

Wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznawana 

za najwyższą jakość kształcenia.

Siedziba wydziału znajduje się w historycznym gmachu w ścisłym 

centrum Poznania. Przy budynku wydziałowym znajduje się 

nowoczesna biblioteka, która uzyskała poznańską Nagrodę im. Jana 

Baptysty Quadro za najlepszy projekt architektoniczny.

Collegium Maius

ul. Fredry 10

61-701 Poznań



Co jeszcze poleca Wydział?

filologia polska

filologia polska jako obca

filologia klasyczna

bałkanistyka

central European and Balkan Studies

filmoznawstwo i kultura mediów

studia śródziemnomorskie

polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie



Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź stronę wydziałową oraz nasz blog o UAM:

wfpik.amu.edu.pl

blogkandydata.uam.edu.pl


