Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

WSTĘP
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży od 2015 roku przygotowuje informatory
opisujące kierunki studiów (wraz ze specjalnościami) realizowane przez poznańskie uczelnie wyższe.
Celem opracowań jest ułatwienie poszukiwań oraz zapewnienie możliwości pełnego zapoznania się
z ofertą edukacyjną kierowaną do absolwentów szkół ponadpodstawowych.
Dotychczas ukazały się następujące opracowania:
•

•
•

Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych przez poznańskie
uczelnie wyższe. Część I - Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego
oraz Uniwersytet Przyrodniczy
Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych przez poznańskie
uczelnie wyższe. Część II - Politechnika Poznańska
Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych przez poznańskie
uczelnie wyższe. Część III i IV - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W tym roku (2020) zaktualizowaliśmy wszystkie części informatorów oraz przygotowaliśmy
opracowanie zawierające opis kierunków i specjalności realizowanych przez Uniwersytet Medyczny.
Wszystkie informatory dostępne są na stronie internetowej CDZdM.
W niniejszym opracowaniu, analogicznie do poprzednich, nie znajdą Państwo zasad
rekrutacji, progów punktowych oraz informacji związanych z rekrutacją. Te dane znaleźć można
w innych opracowaniach CDZdM dostępnych na stronie internetowej: http://www.cdzdm.pl/PLH154/studia-w-poznaniu.html.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas opracowanie pomoże uczniom w wyborze dalszej
ścieżki edukacyjnej.

Zespół ds. uczniów szkół ponadpodstawowych
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WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
1. INFORMATYKA
Studia są realizowane poprzez wybór programów licencjackich lub inżynierskich. Programy
licencjackie trwają 3 lata, inżynierskie – 3,5 roku.
Student rozpoczyna studia według programu „INF1 OG” - podstawowego dla wszystkich
studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka. Od 3-ciego semestru studiów, słuchacz wybiera
swój indywidualny program nauczania. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów do realizacji
programu dziekan może wprowadzić ograniczenia w jego dostępie w całości lub tylko niektórych
przedmiotów. W takim przypadku zostaną określone zasady rekrutacji. W przypadku zbyt małej liczby
osób chętnych do studiowania według danego programu zajęcia dla niego mogą nie być
uruchomione.
Specjalności:
 informatyka,
 informatyka inżynierska,
 algorytmika i inżynieria oprogramowania:
o algorytmy rozproszone,
o algorytmy szeregowania,
o kryptografia,
o analiza i projektowanie obiektowe,
o dyscyplina programowania,
o algorytmy kombinatoryczne.
 technologie informacyjne i internetowe:
o
przetwarzanie obrazów cyfrowych i dźwięku,
o
multimedia,
o
przetwarzanie języka naturalnego,
o
modelowanie i przetwarzanie informacji nieprecyzyjnej,
o
projektowanie internetowych systemów informacyjnych,
o
gromadzenie i eksploracja danych.
 sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów:
o
algorytmy rozproszone,
o
rozproszone systemy operacyjne,
o
sieci mobilne i sieci P2P,
o
bezpieczeństwo protokołów i systemów informatycznych,
o
kryptografia.
 modelowanie i optymalizacja systemów:
o
algorytmy kombinatoryczne,
o
algorytmy rozproszone,
o
algorytmiczna teoria grafów,
o
optymalizacja dyskretna,
o
teoria gier.
Student nie musi decydować się na określoną specjalność - wybór przedmiotów jest wówczas
bardziej swobodny (nie musi się ograniczać do określonej grupy przedmiotów).
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Studenci 3-go roku mają możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu
ERASMUS+ na ponad 20 uczelniach zagranicznych (są to m. in. uczelnie niemieckie, włoskie,
portugalskie i hiszpańskie). Mają również dostęp do sprzętu komputerowego podczas pracy
indywidualnej jak i w trakcie zajęć. Na Wydziale funkcjonują też studenckie koła naukowe.
Absolwenci studiów inżynierskich lub licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach drugiego
stopnia i uzyskać tytuł magistra. Istnieje również możliwość podjęcia studiów w języku angielskim.
Od kandydatów wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego.
https://wmi.amu.edu.pl/ (dostęp 10.12.2020)
https://wmi.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-i-stopnia/informatyka (dostęp 10.11.2020)
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/informatyka,263 (dostęp 10.11.2020)

2. MATEMATYKA
Studia stacjonarne I stopnia
Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy
licencjata matematyki. Absolwenci studiów matematycznych pierwszego stopnia znajdą zatrudnienie
tam, gdzie niezbędna jest znajomość metod matematycznych, statystycznych oraz podstawowych
narzędzi informatycznych. Mogą również zostać nauczycielami matematyki. Program studiów
pierwszego stopnia na kierunku matematyka obejmuje szereg przedmiotów specjalizacyjnych z
zakresu zastosowań współczesnej matematyki oraz przedmioty informatyczne.
Specjalności:
 matematyka finansowa i aktuarialna - absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani
w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, bankach, korporacjach gospodarczych,
instytucjach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, a także w administracji skarbowej
i gospodarczej różnych szczebli,
 analiza danych - absolwenci tej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności stanowiące
dobrą bazę do pracy w charakterze konsultanta w zakresie stosowania statystyki
matematycznej
w analizie danych,
 modelowanie i optymalizacja dyskretna - absolwenci tej specjalności będą przygotowani do
rozwiązywania problemów m.in. w zakresie logistyki i analizy rynkowej, co pozwoli znaleźć im
zatrudnienie w firmach innowacyjno-wdrożeniowych, finansowych i usługowo-handlowych,
 matematyka stosowana - absolwenci tej specjalności mogą być zatrudnieni w instytucjach
wykorzystujących metody matematyczne np. w bankach, firmach ubezpieczeniowych,
handlowych i zakładach przemysłowych,
 matematyka teoretyczna - absolwenci tej specjalności będą przygotowani do samodzielnego
pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania zarówno w matematyce jak
i innych naukach.
 Statystyka matematyczna i analiza danych - absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę
dotyczącą analizy i moderowania zjawisk. Potrafią współpracować w zespole badawczym
oraz łatwo adoptują się do wykonywania takich zawodów jak: aktuariusz, bankowiec, analityk
baz danych, konsultant, pracownik administracji publicznej i samorządowej i wielu innych.
 matematyka ogólna - absolwenci zdobywają wiedzę ogólną z matematyki.
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Studenci 3-go roku mają możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu
SOCRATES / ERASMUS na ponad 20 uczelniach zagranicznych (są to m. in. uczelnie niemieckie,
włoskie, portugalskie i hiszpańskie). Mają również dostęp do sprzętu komputerowego podczas pracy
indywidualnej jak i w trakcie zajęć. Na Wydziale funkcjonują też studenckie koła naukowe.
Absolwenci studiów inżynierskich lub licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach drugiego
stopnia i uzyskać tytuł magistra.
https://wmi.amu.edu.pl/ (dostęp 10.12.2020)
Matematyka | Wydział Matematyki i Informatyki (amu.edu.pl) (dostęp 10.12.2020)
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/matematyka,284 (dostęp 10.12.2020)

3. NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI
Studia stacjonarne I stopnia
Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy
licencjata. Kierunek nauczanie matematyki i informatyki ma na celu kształcenie nauczycieli
matematyki i informatyki. Absolwenci studiów I stopnia otrzymają uprawnienia do podjęcia pracy w
zawodzie nauczyciela matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych w szkołach
podstawowych.
W toku studiów na tym kierunku studenci zdobędą ogólną wiedzę merytoryczną
z matematyki i informatyki w zakresie niezbędnym do nauczania tych przedmiotów. Zostaną również
wyposażeni w kompetencje zawodowe i osobiste, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom, jakie
stawia współczesna szkoła. Studenci mają dostęp do sprzętu komputerowego podczas pracy
indywidualnej jak i w trakcie zajęć. Na Wydziale funkcjonują też studenckie koła naukowe.
Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia
i uzyskać tytuł magistra oraz uprawnienia do nauczania matematyki i informatyki w szkołach
ponadpodstawowych.
https://wmi.amu.edu.pl/ (dostęp 10.12.2020)
https://wmi.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-i-stopnia/nauczanie-matematyki-i-informatyki
(dostęp 10.12.2020)
Nauczanie matematyki i informatyki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl)
(dostęp 10.12.2020)

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA
1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia stacjonarne I stopnia
Studia przeznaczone są dla osób, które interesują się bezpieczeństwem i przygotowują
do pracy w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach oraz poszerzają wiedzę z zakresu
militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Absolwent może
zostać specjalistą z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub
międzynarodowego, nauczy się analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i
międzynarodowe, będzie umiał zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
ludzi. Podczas studiów istnieje możliwość odbycia Certyfikowanego kursu Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy.
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Specjalności:
 administracja bezpieczeństwa publicznego – absolwent zaznajomi się z funkcjonowaniem
administracji rządowej i samorządowej oraz posiądzie praktyczne umiejętności
przeciwdziałania
i zapobiegania zagrożeniom w miejscach publicznych. Studia licencjackie przygotowują do
rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych, co
pozwala na znalezienie zatrudnienia w administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i
wielu innych instytucjach administracji publicznej.
 bezpieczeństwo międzynarodowe – studia przygotowane dla osób zainteresowanych
bezpieczeństwem w relacjach międzynarodowych oraz militarnymi i pozamilitarnymi
zagrożeniami współczesnego świata. Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć praktyczne
umiejętności dotyczące analizowania i przewidywania zagrożeń międzynarodowych w
wymiarze militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, energetycznym, informacyjnym czy
społecznym.
 zarządzane kryzysowe – studia na tej specjalności pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności
prawidłowej diagnozy i oceny istniejących zagrożeń oraz nauczą podejmowania szybkich
i zdecydowanych działań w sytuacji nadzwyczajnej czy kryzysowej. Absolwent będzie
przygotowany do podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o środki i procedury
postępowania w sytuacjach zagrożenia, zostanie nauczony zasad komunikacji społecznej, a
także dowie się jak przewidywać potencjalne zagrożenia oraz korzystać z najnowszego
oprogramowania w tym zakresie.
Kariera po studiach:
 administracja publiczna,
 inspekcje,
 straże,
 agencje ochrony osób i mienia,
 zespoły reagowania kryzysowego,
 Siły Zbrojne RP, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służba Ochrony Państwa, Służby
Graniczne, Służby Celne, Służby Więzienne,
 prywatne firmy zajmujące się bezpieczeństwem.
Strona główna | Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (amu.edu.pl) (dostęp 10.12.2020)
http://planer.wnpid.amu.edu.pl/#/ (dostęp 10.12.2020)
https://wnpid.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-i-stopnia-licencjackie/bezpieczenstwo-narodowe
(dostęp 10.12.2020)
Bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl) (dostęp
10.12.2020)
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2. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Studia stacjonarne I stopnia
Studia przeznaczone są dla osób, które myślą o karierze dziennikarza, pracownika mediów,
osoby zajmującej się marketingiem online, reklamą czy public relations. W toku studiów student
odbywa szereg zajęć w studiach telewizyjnych i radiowych i jest przygotowywany do tworzenia
autorskich materiałów filmowych i dźwiękowych. Może też zaangażować się w działalność jednej
z pięciu redakcji wydziałowych. Absolwent będzie znał zasady funkcjonowania współczesnych
mediów, rozumiał reguły funkcjonowania redakcji dziennikarskich, dowie się czym jest etyka
dziennikarska oraz jakich pułapek unikać w pracy dziennikarza. Absolwent pozna też zasady
komunikacji międzyludzkiej i będzie potrafił przygotować reklamę czy kampanię promocyjną.
Specjalności:
 dziennikarstwo – Absolwenci tej specjalności poznają tajniki dziennikarstwa. Studenci będą
mogli stanąć przed kamerą lub wziąć ją do ręki i zrealizować własny wywiad lub materiał
reporterski. Będą również mogli poprowadzić własny program radiowy, rozwiną warsztat
pisarski oraz poznają zasady funkcjonowania współczesnego dziennikarstwa. Dowiedzą się
jak powstają wiadomości i nauczą się praktycznej pracy w redakcji.
 marketing online – Zapotrzebowanie na specjalistów od marketingu w obszarze Internetu na
rynku polskim oraz międzynarodowym stale rośnie, dlatego studia przygotowują do
tworzenia własnych projektów z wykorzystaniem social media, kampanii wirusowych czy
optymalizacji
w wyszukiwarkach internetowych (SEO).
 reklama i promocja – Skuteczna reklama i promocja wymaga zarówno szerokiej wiedzy, jak i
wielu umiejętności. Studia na tej specjalności pozwolą poznać tajniki reklamy, zarówno
prasowej, radiowej, telewizyjnej jak i internetowej. Absolwenci dowiedzą się także, jak
konstruować artykuł promocyjny oraz jak profesjonalnie przygotować i przeprowadzić
kampanię reklamową. Dzięki zajęciom z grafiki i fotografii reklamowej będą w stanie
przygotować materiały promocyjne i reklamowe oraz zdobędą praktyczne umiejętności z
zakresu budowania marki danego produktu.
Kariera po studiach:
 dziennikarz telewizyjny i radiowy,
 specjalista ds. public relations,
 pracownik działów reklamy i promocji,
 rzecznik prasowy,
 prowadzenie własnej firmy medialnej lub świadczącej usługi w zakresie promocji i reklamy,
 dziennikarz w ogólnopolskich czasopismach i gazetach.
https://wnpid.amu.edu.pl/dla-studenta/programy-studiow2/programy-studiow/dziennikarstwo-ikomunikacja-spoleczna-studia-i-stopnia (dostęp 10.12.2020)
http://planer.wnpid.amu.edu.pl/#/ (dostęp 10.12.2020)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(amu.edu.pl) (dostęp 10.12.2020)
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3. POLITOLOGIA
Studia stacjonarne I stopnia
Studia przeznaczone są dla osób, które na co dzień interesują się światem i tym, co się na nim
dzieje, orientują się w polityce i są na bieżąco z najnowszymi wiadomościami. Politologia jest
kierunkiem, który pozwala poznać reguły świata polityki i otwiera wiele możliwości rozwoju
zawodowego od pracy w marketingu politycznym po karierę polityczną. W trakcie zajęć student
poznaje zasady funkcjonowania współczesnych państw oraz organizacji społecznych, uczy się
rozumieć reguły politycznej rywalizacji, dowiaduje się, czym jest władza oraz jakich pułapek powinni
unikać ci, którzy ją sprawują.
Specjalność:
 administracja europejska - Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej otworzyły się nowe
możliwości i perspektywy rozwoju, a także pojawiły się olbrzymie środki finansowe, które
możemy dobrze wykorzystać. Wybierając ten kierunek zdobędziesz wiedzę i umiejętności,
które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku pracy.
Znajomość struktur i procedur obowiązujących w UE zdobyta w trakcie studiów sprawi, że
staniesz się atrakcyjny dla europejskiego pracodawcy.
 administracja samorządowa – jednostki samorządu terytorialnego są znaczącymi
pracodawcami w regionie. Podczas studiowania tej specjalności zdobędziesz niezbędne
umiejętności do podjęcia pracy w administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i wielu
innych instytucjach administracji publicznej.
 marketing polityczny i doradztwo w polityce – wybierając tę specjalizację otrzymasz
kompletne przygotowanie do roli doradcy politycznego, uzyskasz wiedzę z zakresu analizy
rynku politycznego. Poznasz techniki reklamy, dowiesz się jak skutecznie stosować elementy
socjotechniki czy projektować kampanie wyborcze. W ramach specjalności dowiesz się jak
funkcjonują pracownie badań opinii społecznej oraz jak sprawnie i efektywnie prowadzić
badania marketingowe.
 zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi – podczas studiowania tej specjalności
poznasz metody zarządzania finansami zarówno w sektorze publicznym, jak i gospodarczym,
nauczysz się innowacyjnych technik zarządzania marketingowego. W planie zajęć
przewidziano nowatorskie zajęcia warsztatowe, a także biznesowe.
 zarządzanie zasobami ludzkimi – ta specjalność przygotuje cię jak efektywnie zarządzać
personelem i motywować innych pracowników. Nauczysz się jak radzić sobie ze stresem, a
także diagnozowaniem i rozwiązywaniem konflikty w grupie. Uzyskasz niezbędne
umiejętności do podjęcia pracy w charakterze managera, kierownika zespołu projektowego
czy osoby odpowiadającej za rozwój kadr w firmie.
Kariera po studiach:
 instytucje samorządowe i rządowe,
 organizacje społeczne,
 partie, sztaby polityczne, komitety wyborcze
 agencje public relations,
 firmy marketingowe,
 ośrodki badań społecznych i rynku,
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 instytucje europejskie.
https://wnpid.amu.edu.pl/dla-studenta/programy-studiow2/programy-studiow/politologia-studia-istopnia (dostęp 10.12.2020)
http://planer.wnpid.amu.edu.pl/#/ (dostęp 10.12.2020)
https://wnpid.amu.edu.pl/dla-kandydata (dostęp 10.12.2020)
Politologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl) (dostęp 10.12.2020)

4. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Studia stacjonarne I stopnia
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych polityką międzynarodową oraz kulturą,
jednocześnie chcących uczyć się języków obcych. Student pozna mechanizmy funkcjonowania
gospodarki światowej, zasady protokołu dyplomatycznego, prawa handlowego oraz negocjacji
biznesowych. Podczas zajęć studenci poznają zasady funkcjonowania współczesnych państw, nauczą
się analizować zjawiska polityczne, gospodarcze i społeczne w sferze międzynarodowej. Pogłębią
wiedzę z zakresu odmiennych kultur i religii. Studiujący na tym kierunku będą też mieli możliwość
praktycznego zaznajomienia się z tajnikami dyplomacji i negocjacji biznesowych, a także stworzą
własne projekty i wezmą udział grach symulacyjnych.
Specjalności:
 dyplomacja i stosunki konsularne – Absolwenci tej specjalności dowiedzą się jak kształtować
relacje między ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych, a także jak przygotowywać
korespondencję dyplomatyczną oraz poznają zasady prawa dyplomatycznego i konsularnego.
Absolwent pozna praktyczne reguły rządzące protokołem dyplomatycznym, zrozumie zasady
zachowania się podczas oficjalnych spotkań, przyjęć i nieformalnych kontaktów biznesowych.
Nabędzie wiedzę o tym, jak funkcjonują współczesne ministerstwa ds. zagranicznych. Dzięki
uzyskanym umiejętnościom praktycznym będzie w stanie samodzielnie przygotować oficjalną
wizytę zagraniczną.
 gospodarka światowa i biznes międzynarodowy – Absolwenci tej specjalności nauczą się
sporządzać umowy handlowe opatrzone wymaganymi klauzulami oraz poznają zasady
międzynarodowego prawa handlowego i obrotu usługami. Dowiedzą się jak negocjować
kontrakt na arenie międzynarodowej, a także zyskają praktyczne umiejętności, które
umożliwią skuteczną ekspansję z danym produktem na obcy rynek. Dzięki zajęciom
praktycznym absolwenci poznają zasady funkcjonowania międzynarodowych rynków
finansowych i nauczą się sporządzać strategię wejścia na rynek zagraniczny.
 współpraca europejska – Absolwenci tej specjalności nauczą się pozyskiwać środki z
funduszy europejskich, a także zapoznają się ze strukturami i procedurami obowiązującymi w
UE. Specjalność kładzie też nacisk na znajomość języków obcych oraz nabywanie
kompetencji społecznych.
Kariera po studiach:
 placówki dyplomatyczno-konsularne,
 agendy organizacji międzynarodowych,
 instytucje samorządowe i europejskie,
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resorty ds. zagranicznych,
firmy logistyczne,
korporacje transnarodowe,
miejsca, w których niezbędne jest pozyskiwanie funduszy europejskich,
zarządzanie organizacjami społecznymi,
media.

https://wnpid.amu.edu.pl/dla-studenta/programy-studiow2/programy-studiow/stosunkimiedzynarodowe-studia-i-stopnia (dostęp 10.12.2020)
http://planer.wnpid.amu.edu.pl/#/ (dostęp 10.12.2020)
https://wnpid.amu.edu.pl/dla-kandydata (dostęp 10.12.2020)
Stosunki międzynarodowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl)
(dostęp 10.12.2020)

5. INTERNATIONAL RELATIONS (STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE) – STUDIA
PŁATNE
Studia stacjonarne I stopnia
International relations łączą ze sobą teorię z praktyką, co pozwoli odnaleźć się na trudnym
i szybko zmieniającym się rynku pracy. Podczas nauki student zdobędzie wiedzę a przede wszystkim
praktyczne umiejętności. Pozwoli to przyszłym absolwentom stać się konkurencyjnym i mobilnym na
rynku pracy. Studenci tego kierunku uczęszczają na zajęcia, podczas których współpracują
z rówieśnikami, uczestniczą w dyskusjach grupowych.
Wybrane przedmioty:
 comparative Politics,
 intercultural Communication,
 political Campaigs: A Compartive Perspective,
 media and International Communication,
 stereotypes in International Relations,
 leadership in International Business.
Kariera po studiach:
 placówki dyplomatyczno-konsularne,
 ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 instytucje publiczne,
 instytucje rządowe,
 międzynarodowe korporacje.
Opłata za studia: wysokość opłaty semestralnej wynosi 3000,00 zł (dane z rekrutacji 2020/2021)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-s/stosunki-miedzynarodowestudia-w-jezyku-angielskim (dostęp 10.12.2020)
https://wnpid.amu.edu.pl/dla-kandydata (dostęp 10.12.2020)
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/stosunki-miedzynarodowe,387 (dostęp 10.12.2020)
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Stosunki międzynarodowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl) (dostęp
10.12.2020)

6. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
Studia stacjonarne I stopnia
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji, które są niezbędne przy wykonywaniu obowiązków zawodowych w administracji
rządowej, samorządowej oraz innych instytucjach publicznych i społecznych. W trakcie trzech lat
nauki studenci poznają wybrane elementy wiedzy o państwie, polityce, administracji oraz zarządzaniu
publicznym, nabywają także podstawowej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii.
Specjalności:
 administracja publiczna – Absolwenci tej specjalności poznają szczegółowo ustrój samorządu
terytorialnego czy reguły prawa pracy, zgłębią też tajniki zamówień publicznych oraz
zarządzania kryzysowego. Studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach
poświęconych strategicznemu planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, marketingowi
lokalnemu czy savoir vivre’owi w administracji publicznej. Nauczą się też technik negocjacji.
Specjalność ułatwia znalezienie pracy w administracji publicznej, która jest jednym z
największych pracodawców w Polsce.
 zarządzanie projektami i funduszami Unii Europejskiej – Absolwenci tej specjalności
zdobędą pełną wiedzę prawną dotyczącą Unii Europejskiej oraz posiądą umiejętność
poruszania się po unijnej rzeczywistości. Podczas zajęć kompleksowo przedstawiane są też
kwestie kontroli i monitoringu w projektach UE. Specjalność przeznaczona jest dla osób,
które po zakończeniu edukacji chciałyby pracować przy realizacji projektów finansowanych z
funduszy europejskich, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.
 zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych – Absolwenci tej specjalności dowiedzą
się czym jest dostęp do informacji publicznej czy zarządzanie informacją w środowisku
medialnym, poznają tajniki dobrej i skutecznej komunikacji, a także uzyskają szczegółową i
kompletną wiedzę z zakresu skutecznych technik negocjacji. W planie zajęć przewidywane są
warsztaty przygotowujące do pracy rzecznika prasowego czy specjalisty w zakresie public
relations.
Kariera po studiach:
 instytucje publiczne,
 ministerstwa i urzędy centralne,
 urzędy wojewódzkie,
 jednostki samorządowe,
 stowarzyszenia i fundacje,
 instytucje europejskie.

https://wnpid.amu.edu.pl/dla-kandydata (dostęp 10.12.2020)
https://wnpid.amu.edu.pl/dla-studenta/programy-studiow2/programy-studiow/zarzadzaniepanstwem-studia-i-stopnia (dostęp 10.12.2020)
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http://planer.wnpid.amu.edu.pl/#/ (dostęp 10.12.2020)
Zarządzanie państwem - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl)
(dostęp 10.12.2020)

WYDZIAŁ PSYCHOLOGI I KOGNITYWISTYKI
1. KOGNITYWISTYKA
Studia stacjonarne I stopnia
Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach
poznawczych. Kognitywistyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów
mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa,
komunikacja. Korzystając z osiągnięć innych dyscyplin naukowych kognitywiści wypracowują własne
metody, za pomocą których starają się rozwiązywać problemy umysłu, inteligencji, świadomości.
Studenci poszukują odpowiedzi na pytanie o to jakie mechanizmy stanowią bazę tego, co nazywamy
„inteligencją”, zadają pytania o rolę środowiska w kształtowaniu procesów poznawczych, analizują
funkcje języka jako nośnika informacji i badają narzędzia komunikowania.
Źródłem inspiracji i bazą dla rozwoju kognitywistyki jest psychologia, biologia, informatyka,
teorie sztucznej inteligencji, językoznawstwo, logika i filozofia. Z tego powodu studia z kognitywistyki
zostały zaprojektowane tak, aby ich absolwent dysponował nowoczesnym wykształceniem, łączącym
elementy nauk humanistycznych i społecznych z wiedzą informatyczną i przyrodniczą, a jednocześnie
wykraczającym poza tradycyjne podziały między naukami. Studia dostarczają unikalnego, spójnego
zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, który obejmuje problematykę kognitywistyczną,
rozproszoną do tej pory między kilka dyscyplin: zagadnienia sposobu funkcjonowania umysłów,
narzędzi poznawczych, fundamentów komunikowania się między podmiotami (tak ludźmi, jak
i maszynami).
Absolwenci kognitywistyki mają zdobyć przygotowanie zarówno do pracy naukowobadawczej, jak i do pracy w instytucjach i organizacjach działających w różnych dziedzinach życia
publicznego – od administracji publicznej po przemysł. Wiedza kognitywistyczna przydaje się
wszędzie tam, gdzie realizowane są zadania związane z zagadnieniami stymulowania rozwoju
poznawczego, projektowania rozwiązań w zakresie komunikowania społecznego, czy też usprawnień
w komunikacji w systemie człowiek – komputer. Absolwent kognitywistyki jest w stanie zarówno
korzystać z wiedzy i umiejętności z dziedziny poszczególnych dyscyplin bazowych, jak i rozwiązywać
problemy multidyscyplinarne, wymagające na przykład wiązania wiedzy psychologicznej
z informatyką i teoriami sztucznej inteligencji czy biologii z językoznawstwem i filozofią.
Studia pierwszego stopnia nie mają podziału na specjalności. Po zakończeniu studiów
licencjackich absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich.
Wybrane przedmioty:
 biologiczne podstawy zachowań/podstawy algorytmiki,
 programowanie,
 neuronauka,
 filozofia umysłu,
 sztuczna inteligencja i sztuczne życie,
 psychopatologia procesów poznawczych,
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 metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań.
Kariera po studiach:
 instytucje i organizacje działające w różnych dziedzinach życia społecznego – od administracji
po przemysł.
Wydział Psychologii i Kognitywistyki (amu.edu.pl) (dostęp 10.12.2020)
http://150.254.90.19/Studia/?dir=Kognitywistyka-S/Plany_zaj%C4%99%C4%87 (dostęp 10.12.2020)
http://psychologia.amu.edu.pl/4365-2/studia/kognitywistyka-stacjonarna-2/ (dostęp 10.12.2020)
Kognitywistyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl) (dostęp 10.12.2020)

2. PSYCHOLOGIA
Jednolite studia magisterskie
Studia na kierunku psychologia trwają pięć lat. Studenci początkowo uczą się przedmiotów
obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę
psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach
student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia
kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy
z dwoma szczegółowymi specjalnościami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych.
Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów
uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych placówkach i instytucjach.





Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:
psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych,
społecznej i psychologii rozwoju);
metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej);
biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii;
studenci nabywają też umiejętności wymaganych do prowadzenia działań w zakresie:
udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej,
negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych.

Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego
prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup
społecznych. W zależności od ukończonej specjalności absolwenci znają podstawy teoretyczne
wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafią krytycznie odnieść się do badań klasycznych
i współczesnych oraz mają podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania
w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwenci przejawiają też odpowiedzialność
etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.
Specjalności:
 psychologia społeczna – Absolwenci tej specjalności będą badać sposób, w jaki sposób ludzie
wywierają wpływ na sposób myślenia, emocje i postawy innych ludzi zarówno nieświadomie,
jak i celowym działaniem. Dodatkowo poznają procesy społeczne wpływające na
indywidualnego człowieka, jak i procesy zachodzące w małych grupach ludzkich.
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 psychologia kliniczna człowieka dorosłego – specjalność dla osób, które interesują się
zdrowiem psychicznym, jego normą i patologią, a więc psychopatologią, sposobami
określania
i diagnozowania takiej normy i patologii oraz czynnikami wpływającymi na proces
diagnostyczny. Psychologia kliniczna zajmuje się także stresem i sytuacjami kryzysowymi,
bada wpływ czynników psychologicznych na powstawanie i przebieg chorób (zarówno
psychicznych, jak i somatycznych), a także wpływ choroby na stan psychologiczny. Studenci
nabędą też wiedzy o psychospołecznych uwarunkowania procesu leczenia i zdrowienia oraz o
znaczeniu jakości kontaktu między lekarzem a pacjentem. Absolwent pozna też sposoby
wykorzystania wiedzy psychologicznej do usprawnienia przebiegu leczenia, do poradnictwa i
pomocy osobom zdrowym i chorym w różnych sferach życia i nabędzie wiedzy o licznych
formach takich oddziaływań, jak psychoterapia, interwencja kryzysowa, rehabilitacja,
psychoedukacja itp.
 psychologia pracy i organizacji – specjalność dla osób, które interesują rozmaite aspekty
organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi; Absolwenci tej specjalności nauczą się jak
usprawniać organizację przedsiębiorstw i podnosić ich efektywność, nabędą wiedzy o
zapobieganiu niektórym chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy; specjalność skupia
się nie tylko na fabrykach, ale też szpitalach, szkołach, więzieniach i innych instytucjach.
 psychologia edukacji – specjalność przeznaczona dla osób, które interesują się
psychologicznymi uwarunkowaniami procesu kształcenia (nauczania i uczenia się) i
wychowania; zagadnienia poruszane podczas zajęć to, m.in.: dobór treści kształcenia i
wychowania, proces uczenia się, rozwijanie zdolności, nabywanie pojęć, zainteresowań,
przekonań i postaw.
Kariera po studiach (zależnie od specjalności):
 gabinety psychoterapii,
 poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne,
 szkoły, przedszkola, uczelnie,
 sądy, policja, więzienia,
 instytucje sportowe,
 doradztwo personalne i zawodowe,
 agencje PR i markeringowe,
 praca naukowa,
 praca ze zwierzętami.
Wydział Psychologii i Kognitywistyki (amu.edu.pl) (dostęp 10.12.2020)
http://150.254.90.19/Studia/?dir=Psychologia-S/Plany_zaj%C4%99%C4%87 (dostęp 10.12.2020)
Psychologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl) (dostęp 10.12.2020)
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WYDZIAŁ SOCJOLOGII
1. SOCJOLOGIA
Studia stacjonarne I stopnia
Studia przeznaczone są dla osób, które interesują się społeczeństwem. Socjolog bada je
i przekształca, a zatem przedmiotem jego zainteresowań są wszelkie relacje pomiędzy jednostkami
i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją. Socjologia bada między innymi
konflikty i więzi, wzory działania, instytucje i organizacje, zmiany zachodzące w społeczeństwie
i świadomość jego członków.
Program studiów jest skonstruowany tak, by z jednej strony wyposażyć w wiedzę
o społeczeństwie i szerokie kompetencje do badania i działania społecznego, z drugiej zaś – pozwolić
studentom znaleźć własną ścieżkę zainteresowań socjologicznych. Z tego powodu od I semestru
zaczyna się pole do wyboru, obejmujące przez całe studia kilkanaście przedmiotów o charakterze
monograficznym jako wykłady fakultatywne i socjologie szczegółowe, takie jak:











socjologia kultury,
socjologia rodziny,
socjologia narodu,
socjologia władzy i polityki,
socjologia starości,
socjologia religii i religijności,
socjologia integracji europejskiej,
socjologia moralności,
socjologia młodzieży,
różnice międzyregionalne w Polsce i Europie.

Dodatkowo studenci wybierają pomiędzy trzema zestawami przedmiotów składających się na
moduły tematyczne. W drugim semestrze I roku wybierają jeden z nich zgodnie z indywidualnymi
zainteresowaniami i potrzebami. W ramach każdego modułu przez 3 lata realizowanych jest w sumie
12 przedmiotów, które dostarczają szczegółowej i praktycznej wiedzy z wybranego obszaru. Moduły
działają jak specjalizacje i obejmują takie zagadnienia jak:
 kultura i media,
 badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie,
 socjologia stosowana w sferze publicznej.
Studia zamyka złożenie pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego. Możliwa jest
kontynuacja nauki na studiach drugiego stopnia.
Kariera po studiach:
 media,
 firmy reklamowe oraz specjalizujące się w public relations,
 samorządy,
 instytucje publiczne,
 stowarzyszenia i fundacje,
 praca jako pracownicy i właściciele firm i instytucji badawczych.

17

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

Wydział Socjologii UAM - socjologia.amu.edu.pl (dostęp 11.12.2020)
Program studiów (amu.edu.pl) (dostęp 11.12.2020)
http://socjologia.amu.edu.pl/new/socjologia-stacjonarna-i-stopnia/plan-zajec (dostęp 11.12.2020)
Socjologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl) (dostęp 11.12.2020)

2. PRACA SOCJALNA
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć wiedzy o zasadach i metodach oraz
technikach wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom
i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Kierunek jest zakotwiczony w takich
dyscyplinach jak: pedagogika, socjologia, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo –
w dyscyplinach, które stanowią obszar nauk społecznych. Wiedza ta pozwoli absolwentowi na
konstruowanie i realizowanie w praktyce zawodowej programów interwencji społecznych, projektów
socjalnych, programów profilaktyki społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Program studiów oferuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z wielu dziedzin wiedzy:
socjologii, psychologii, pedagogiki, polityki oraz prawa. Studia wyposażają w bogatą wiedzę
dotyczącą teorii i metod pracy socjalnej oraz oferują szeroki wachlarz przedmiotów fakultatywnych:
 I semestr I rok studiów: (jeden do wyboru):
 subkultury młodzieżowe,
 relacje i związki uczuciowe.
 II semestr I rok studiów: (dwa do wyboru):
 psychologia konfliktu,
 cywilizacje pozaeuropejskie,
 historia myśli socjologicznej,
 małżeństwo w ujęciu socjologicznym.
 III semestr II rok studiów: (dwa do wyboru):
 gender studies,
 procesy ludnościowe w Polsce,
 socjologia regionu.
 IV semestr II rok studiów: (dwa do wyboru):
 teoria zróżnicowania społecznego,
 ewolucjonizm a socjologia religii,
 socjologiczna analiza Kościoła i parafii,
 promocja zdrowia w ujęciu socjologicznym,
 społeczna historia cywilizacji europejskiej.
 V semestr III rok studiów: (dwa do wyboru):
 biomedyczne aspekty zdrowia,
 bezpieczeństwo osobiste,
 problematyka mężczyzn i męskości,
 społeczne aspekty turystyki i podróżowania.
 VI semestr III rok studiów: (dwa do wyboru):
 socjologia moralności,
 socjologia kultury,
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socjologia integracji europejskiej,
socjologia władzy i polityki.

Istotnym elementem studiów są praktyki wakacyjne w takich placówkach, jak: ośrodki
pomocy społecznej, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki terapii uzależnień, ośrodki dla
ofiar przemocy, urzędy pracy oraz domy pomocy społecznej.
Studia zamyka złożenie pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego. Możliwa jest
kontynuacja nauki na studiach drugiego stopnia.
Kariera po studiach:
 instytucje pomocy społecznej,
 placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne,
 organizacje pozarządowe,
 podmioty zajmujące się rozwiązywaniem problemów bezrobocia, przemocy, alkoholizmu,
narkomanii czy bezdomności.
Wydział Socjologii UAM - socjologia.amu.edu.pl (dostęp 11.12.2020)
http://socjologia.amu.edu.pl/new/praca-socjalna-i-stopnia/plan-zajec (dostęp 11.12.2020)
http://socjologia.amu.edu.pl/new/praca-socjalna-i-stopnia/program-studiow (dostęp 11.12.2020)
Praca socjalna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl) (dostęp 11.12.2020)

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH
1. PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
Studia stacjonarne I stopnia
Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz
zarządzania zasobami ludzkimi. Nabywają umiejętności z zakresu diagnostyki w doradztwie
zawodowym i personalnym oraz metodyki doradczej. Poznają metody tworzenia indywidualnych
planów pomocy klientom w różnych sytuacjach zawodowych i edukacyjnych, w tym grupom
zagrożonym wykluczeniem zawodowym i społecznym. Zdobywają również wiedzę i umiejętności
niezbędne do pracy w obszarze związanym ze szkoleniami: opracowują, realizują oraz ewaluują pracę
w zespole projektowym i szkoleniowym.
W trakcie studiów nabywają doświadczenie zawodowe podczas odbywania praktyk
pedagogicznych (m.in. w: placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
bibliotekach pedagogicznych) oraz zawodowych (m.in. w: działach personalnych firm, instytucjach
doradztwa zawodowego, agencjach pracy tymczasowej).
Wybrane przedmioty:
 public relations,
 metodyka doradztwa zawodowego,
 diagnostyka w doradztwie personalnym,
 wielokulturowe doradztwo zawodowe,
 dynamika zespołu pracowniczego,
 kształtowanie umiejętności menadżerskich,
 diagnostyka psychopedagogiczna w doradztwie zawodowym,
 zarządzanie projektem,
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przedsiębiorczość,
zarządzanie kompetencjami zawodowymi,
planowanie kariery edukacyjno – zawodowej,
zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kariera po studiach:
 szkolny doradca edukacyjno – zawodowy,
 doradca zawodowy w biurach karier, poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
ochotniczych hufcach pracy,
 doradca personalny w agencjach zatrudnienia,
 specjalista do spraw szkoleń,
 specjalista do spraw personalnych w działach kadr,
 specjalista do spraw rekrutacji pracowników,
 doradca klienta w publicznych służbach zatrudnienia,
 pośrednik pracy.
Program studiów: https://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0014/403610/PEDAGOGIKADoradztwo-zawodowe-i-personalne.pdf (data dostępu: 8.12.2020)
https://wse.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-licencjackie/studia-istopnia/doradztwo-zawodowe-i-personalne (data dostępu: 8.12.2020)

2. PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Studia stacjonarne I stopnia
Studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy wychowawczej,
opiekuńczej w różnych placówkach oraz instytucjach. Kształceni są również w zakresie zdobywania
kompetencji niezbędnych do przeprowadzania działań o charakterze profilaktycznym oraz do
prowadzenia terapii pedagogicznej. Przygotowywani są do pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak
i osobami dorosłymi, również starszymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, pochodzącymi
ze środowisk dysfunkcyjnych.
Studenci realizują praktyki pedagogiczne, które pozwalają na uzyskanie uprawnień do pracy
w placówkach oświatowych, m.in. w: szkołach, bursach, internatach, poradniach. Ponadto realizują
praktyki zawodowe, m.in. w: domach dziecka, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
żłobkach i klubach dziecięcych.
Wybrane przedmioty:
 wychowanie w biegu życia,
 teoria pomocy i praktyka pomagania,
 opieka nad małym dzieckiem,
 opieka nad osobami w podeszłym wieku,
 metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą,
 diagnostyka psychopedagogiczna w pedagogice opiekuńczo – wychowawczej,
 pedagogika zabawy,
 techniki twórczego myślenia,
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 warsztaty teatralne.
Kariera po studiach:
 wychowawca i opiekun w świetlicach i klubach różnego typu (świetlicach: szkolnych,
socjoterapeutycznych, środowiskowych; klubach: dziecięcych, młodzieżowych, seniora),
 wychowawca w bursie szkolnej, internacie, ochotniczych hufcach pracy,
 wychowawca i opiekun w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu,
(np. domach dziecka) oraz zajmujących się pieczą zastępczą,
 opiekun małego dziecka oraz osoby starszej,
 opiekun w hospicjach i placówkach opieki paliatywnej,
 organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci, młodzieży
i rodzin.
Program studiów: https://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0016/403612/PEDAGOGIKAPedagogika-opiekunczo-wychowawcza.pdf (data dostępu: 8.12.2020)
https://wse.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-licencjackie/studia-istopnia/pedagogika-opiekunczo-wychowawcza (data dostępu: 8.12.2020)

3. PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ RESOCJALIZACJA
Studia stacjonarne I stopnia
Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy
wychowawczej i opiekuńczej. Przygotowani są do podejmowania zadań związanych z szeroko pojętą
profilaktyką i resocjalizacją identyfikując, diagnozując i rozwiązując problemy zarówno w środowisku
lokalnym, jak i instytucjach zamkniętych. Nabywają kompetencje: prakseologiczne, komunikacyjne,
społeczne, kreatywne, etyczno-moralne oraz informacyjno-technologiczne. Studenci przygotowywani
są również do pełnienia ról animatora. Posiadają szeroką wiedzę o strukturach społecznych, które
mogą
stać
się
partnerami
w
projektowaniu
i
realizacji
zadań
związanych
z resocjalizacją.
W trakcie studiów zdobywają doświadczenie zawodowe podczas odbywania praktyk
pedagogicznych oraz zawodowych w instytucjach dla nieletnich lub instytucjach dla dorosłych.
Wybrane przedmioty:
 współczesne systemy resocjalizacji,
 pedagogika penitencjarna,
 metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyczno-resocjalizacyjnej,
 warsztat wychowawcy placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich,
 warsztat bezpieczeństwa osobistego,
 warsztat wychowawcy placówek resocjalizacyjnych dla dorosłych,
 socjologiczne podstawy resocjalizacji,
 prawo karne i penitencjarne,
 psychologia penitencjarna,
 wybrane problemy przestępczości nieletnich,
 profilaktyka społeczna,
 pomoc postpenitencjarna,
 prawo rodzinne i opiekuńcze,
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 warsztat kuratora sądowego,
 współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne.
Kariera po studiach:
 pedagog/wychowawca w instytucjach systemu oświaty (szkoły, młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy, internaty),
 pedagog w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych,
 wychowawca/pedagog w instytucjach profilaktycznych i wychowawczych działających
w środowisku lokalnym (świetlice wychowawcze i socjoterapeutyczne, ogniska pracy
z młodzieżą),
 asystent rodziny,
 koordynator pieczy zastępczej,
 kurator społeczny (po przejściu odpowiednich procedur),
 funkcjonariusz policji/straży miejskiej/służby więziennej (po przejściu odpowiednich
procedur),
 pracownik/założyciel fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką,
resocjalizacją i readaptacją społeczną osób niedostosowanych społecznie, pracą
wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, aktywizacją społeczności lokalnych.
Program studiów: https://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0018/403614/PEDAGOGIKAResocjalizacja.pdf (data dostępu: 9.12.2020)
https://wse.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-licencjackie/studia-istopnia/resocjalizacja (data dostępu: 9.12.2020)

4. PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA
Studia stacjonarne I stopnia
Studenci podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu socjoterapii, promocji zdrowia,
profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Poznają formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Nabywają kompetencje do prowadzenia zajęć
o charakterze profilaktycznym, socjoterapeutycznym, a także w zakresie prowadzenia treningów
i warsztatów, projektowania i podejmowania działań opiekuńczych, wychowawczych oraz
edukacyjnych. Zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia diagnozy
pedagogicznej.
W trakcie studiów studenci zdobywają również doświadczenie zawodowe podczas
odbywania praktyk pedagogicznych (m.in. w: szkołach, placówkach doskonalenia nauczycieli,
placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bursach
szkolnych) oraz zawodowych (m.in. w: domach kultury, zakładach poprawczych, domach dziecka,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach
leczenia uzależnień).
Wybrane przedmioty:
 diagnostyka psychopedagogiczna,
 konstruowanie programów profilaktycznych,
 techniki wspomagania zdrowia,
 warsztat pracy pedagoga,
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 terapia zajęciowa,
 profilaktyka i terapia trudności w uczeniu się,
 metody socjoterapii w pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy, nadpobudliwym
psychoruchowo,
 pedagogika zabawy,
 podstawy mediacji,
 pomoc psychologiczna i pedagogiczna,
 rozwój psychoseksualny i edukacja seksualna.
Kariera po studiach:
 placówki oświatowe, w tym w zakresie zadań związanych z socjoterapią w szkołach,
w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych,
 placówki oświatowe, w tym w zakresie zadań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką,
 instytucje opiekuńczo-wychowawcze,
 świetlice socjoterapeutyczne,
 centra interwencji,
 ośrodki mediacji,
 instytucje ochrony i wspomagania zdrowia,
 sanatoria,
 fundacje, stowarzyszenia, instytucje skoncentrowanych wokół działań profilaktycznych,
psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych,
 działy promocji zdrowia, departamenty zdrowia w firmach i instytucjach.
Potencjalne stanowiska pracy, na których może być zatrudniony absolwent studiów:
 socjoterapeuta,
 animator czasu wolnego,
 specjalista do spraw profilaktyki,
 specjalista do spraw promocji zdrowia,
 edukator zdrowia,
 specjalista do spraw programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych,
 konsultant do spraw edukacji zdrowotnej.
Program studiów:
https://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0019/403615/PEDAGOGIKA-Socjoterapia-ipromocja-zdrowia.pdf (data dostępu: 9.12.2020)
https://wse.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-licencjackie/studia-istopnia/socjoterapia-i-promocja-zdrowia (data dostępu: 9.12.2020)
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5. PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA ŚRODOWISKOWA I ANIMACJA
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Studia stacjonarne I stopnia
Studenci przygotowywani są do prowadzenia szeroko rozumianej aktywności społecznej.
Uczą się podejmowania działań animacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, samorządności i pomocy
przez pracę środowiskową w celu dokonania zmiany społecznej w środowisku lokalnym. Nabywają
wiedzę z zakresu budowania kapitału społecznego, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu
społecznego, wspomagania rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowania ich aktywności
społecznej. Absolwenci tej specjalności to działacze, którzy potrafią kreować i moderować zmiany,
a także inspirować, motywować, angażować i wspierać.
W trakcie studiów studenci zdobywają również doświadczenie zawodowe podczas
odbywania praktyk pedagogicznych oraz zawodowych, m.in. w: domach kultury, świetlicach
środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, półkoloniach, obozach, klubach seniora.
Wybrane przedmioty:
 aktywizacja dzieci i młodzieży w środowisku,
 aktywizacja osób dorosłych w środowisku,
 organizacje pozarządowe i wolontariat,
 zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku lokalnym,
 wydarzenia i kampanie społeczne – warsztat,
 warsztat inicjatyw twórczych.
Kariera po studiach:
 placówki opiekuńczo–wychowawcze (socjalizacyjne, interwencyjne, typu rodzinnego),
 świetlice w szpitalach na oddziałach dziecięcych,
 instytucje pomocy społecznej w szpitalach dziecięcych,
 ośrodki kuratorskie,
 kluby seniora,
 organizacje pozarządowe działające na rzecz szeroko pojętej aktywizacji jednostek, grup
i społeczności lokalnych,
 domy kultury,
 placówki administracji publicznej,
 samorządy lokalne.
Program studiów: https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiowplany/studia-stacjonarne/i-stopien-2020-2021 (data dostępu: 9.12.2020)
https://wse.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-licencjackie/studia-istopnia/pedagogika-srodowiskowa-i-animacja-spolecznosci-lokalnych (data dostępu: 9.12.2020)
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6. PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ EDUKACJA MEDIALNA I ZAJĘCIA
KOMPUTEROWE
Studia stacjonarne I stopnia
Edukacja medialna i zajęcia komputerowe to specjalność skierowana do osób pragnących
pracować z dziećmi i młodzieżą, wykorzystując przy tym różnorodne media. Podczas studiów studenci
zdobywają wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną oraz filozoficzną, a także
specjalistyczną w zakresie edukacji medialnej oraz komputerowej. Nabywają kompetencje niezbędne
do funkcjonowania w środowisku sieci, mediów, multimediów, platform cyfrowych. Przygotowywani
są do wykorzystywania mediów w procesie aktywizacji dzieci i młodzieży.
W trakcie studiów studenci zdobywają również doświadczenie zawodowe podczas praktyk
pedagogicznych oraz zawodowych, m.in. w: szkołach, ośrodkach edukacyjnych, zajmujących się
edukacją medialną dzieci i młodzieży, laboratoriach cyfrowych.
Wybrane przedmioty:
 technologie informacyjno-komunikacyjne,
 edytorstwo komputerowe,
 grafika komputerowa i fotografia,
 technologie uczenia się,
 aktywizowanie ucznia/strategie motywacyjne w edukacji,
 dydaktyka zajęć komputerowych,
 komunikowanie w sieci,
 sieciowe źródła informacji,
 podstawy programowania/kodowanie dziecięce,
 projektowanie stron www,
 audiowizualne komponenty internetowe/multimedia internetowe,
 programowanie interaktywne/dziecięca robotyka,
 prezentacje multimedialne/gry komputerowe,
 psychologia Internetu,
 etyka mediów,
 edukacja filmowa.
Kariera po studiach:
 trener zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu dziecięcego programowania
(kodowania),
 trener zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu robotyki i tworzenia gier komputerowych,
 trener zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej
i informatycznej,
 placówki oświatowe,
 jednostki gospodarcze, państwowe lub społeczne,
 firmy, organizacje i urzędy, w których potrzebni są specjaliści ds. mediów i edukacji
medialnej,
 jednostki stosujące technologie cyfrowej dokumentacji, rejestracji, wizualizacji, animacji
i komunikacji,
 ośrodki ekspozycyjno-szkoleniowe oraz placówki kulturalno-oświatowych (na przykład centra
targowe i konferencyjne, ośrodki kultury lub świetlice osiedlowe, pracownie komputerowe,
audiowizualne, filmowe, fotograficzne).
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Program studiów: https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiowplany/studia-stacjonarne/i-stopien-2020-2021 (data dostępu: 9.12.2020)
https://wse.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-licencjackie/studia-i-stopnia/edukacjamedialna-i-zajecia-komputerowe (data dostępu: 9.12.2020)

7. PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I
WCZESNOSZKOLNA
Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Studia przygotowujące do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia
kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dysponują wiedzą
i umiejętnościami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, indywidualizowania pracy z nimi oraz
diagnozowania i stymulowania ich rozwoju. Posiadają też warsztat pracy w zakresie m. in. metodyki
języka polskiego, języka obcego, matematyki, edukacji społeczno-przyrodniczej, edukacji plastycznej,
muzycznej, technicznej i wychowania fizycznego.
Absolwent kierunku potrafi w sposób kreatywny tworzyć warunki wszechstronnego rozwoju
dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
W trakcie studiów studenci zdobywają również doświadczenie zawodowe podczas praktyk
pedagogicznych oraz zawodowych.
Wybrane przedmioty:
 podstawy edukacji polonistycznej,
 podstawy edukacji matematycznej,
 podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej,
 podstawy edukacji ekologicznej,
 metodyka edukacji plastycznej,
 metodyka edukacji muzycznej,
 przygotowanie do nauczania języka obcego,
 kształtowanie kompetencji leksykalnych i socjokulturowych,
 kształtowanie kompetencji fonetycznych,
 metodyka nauczania języka obcego dzieci.
Kariera po studiach:
 szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I –III),
 przedszkola publiczne i niepubliczne,
 żłobki,
 kluby dziecięce.
Program studiów: https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/programy-studiowplany/studia-stacjonarne/5-letnie-2020-2021/kierunek-pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna
(data dostępu: 9.12.2020)
https://wse.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-5-letnie/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna
(data dostępu: 9.12.2020)
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8. PEDAGOGIKA SPECJALNA, SPECJALNOŚĆ EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Studia przygotowują do podejmowania działań mających na celu wychowanie, kształcenie
i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią. Studenci zdobywają wiedzę oraz
umiejętności w zakresie metod pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi
z niepełnosprawnością intelektualną, a także w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej wyżej
wymienionej grupy.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, specjalnej, psychologii ogólnej,
rozwojowej, klinicznej i osobowości, socjologii i filozofii. Posiada umiejętność interdyscyplinarnej
analizy prawidłowości i zaburzeń rozwojowych, możliwości edukacyjnych i rehabilitacyjnych osób
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią (zaburzenia
ze spektrum autyzmu, zespoły genetyczne). Dysponuje umiejętnościami współpracy z innymi
specjalistami reprezentującymi instytucje zajmujące się opieką, wychowaniem, edukacją
i rehabilitacją. Potrafi pełnić rolę koordynatora działań w placówkach ogólnodostępnych.
Na specjalności realizowane są praktyki w szkołach, placówkach ogólnodostępnych,
integracyjnych i przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Wybrane przedmioty:
 psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 metodyka nauczania i wychowania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
w młodszym wieku szkolnym,
 metodyka nauczania i wychowania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
w starszym wieku szkolnym,
 metodyka opieki i rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
 rehabilitacja osób ze złożoną niepełnosprawnością,
 metody komunikacji alternatywnej,
 metodyka wychowania i nauczania dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością
intelektualną,
 metodyka rehabilitacji osób dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,
 metodyka pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 teoria i geneza zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 metodyka pracy edukacyjno-rehabilitacyjnej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Kariera po studiach:
 nauczyciel w przedszkolach specjalnych i szkołach podstawowych specjalnych dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 nauczyciel w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią (zaburzenia ze
spektrum autyzmu, zespoły genetyczne) realizację rocznego obowiązku przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
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 pedagog specjalny, koordynator działań w placówkach ogólnodostępnych,
 pedagog specjalny w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
 nauczyciel w szkołach ponadpodstawowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 pedagog specjalny i wychowawca w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych
i rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią (zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespoły
genetyczne),
 pracownik instytucji dydaktyczno-badawczych oraz instytucji zajmujących się
upowszechnianiem wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, przede wszystkim z zakresu
pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Program studiów: https://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/403607/SP.pdf
(data dostępu 9.12.2020)
https://wse.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-5-letnie/pedagogika-specjalna
(data dostępu: 9.12.2020)

9. PEDAGOGIKA SPECJALNA, SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA
Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, pedagoga specjalnego w zakresie
logopedii. Studenci zdobywają kompetencje do pracy z uczniem, uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością. Nabywają również umiejętności oraz wiedzę niezbędną
przy współpracy w zespole wielospecjalistycznym, współpracy z rodziną oraz środowiskiem lokalnym
wspomagającym osoby z niepełnosprawnościami.
W trakcie studiów studenci zdobywają również doświadczenie zawodowe podczas praktyki
ogólnopedagogicznej oraz logopedycznej.
Wybrane przedmioty:
 surdologopedia,
 rozwojowe zaburzenia mowy,
 niedokształcenie mowy pochodzenia korowego,
 zaburzenia płynności mówienia – jąkanie,
 metodyka postępowania logopedycznego/standardy postępowania logopedycznego,
 praca z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 kultura języka polskiego,
 logorytmika/terapia muzyczno-ruchowa,
 komputer i media w terapii logopedycznej/ współczesne media w terapii logopedycznej,
 motywowanie w rozwoju i kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych,
 diagnoza i konstruowanie indywidualnych programów logopedycznych,
 rozwój i kształtowanie mowy dzieci z ASD,
 komunikacja wspomagająca i alternatywna,
 rozszczepy wargi i podniebienia,
 standardy postępowania logopedycznego,
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 metody wychowania słuchowego,
 oligofazja,
 logorytmika.
Kariera po studiach:
 nauczyciel, logopeda oraz inny pracownik pedagogiczny w placówkach systemu oświaty dla
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach podstawowych,
 wychowawca, nauczyciel lub specjalista współorganizujący kształcenie integracyjne,
inkluzyjne,
 asystent w kształceniu integracyjnym, inkluzyjnym,
 pedagog/logopeda w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opieki,
wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej
interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania rozwoju,
oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz
osób niepełnosprawnych,
 nauczyciel/pedagog/logopeda
prowadzący
zajęcia
rewalidacyjne,
korekcyjnokompensacyjne, logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym
z niepełnosprawnością.
Absolwenci kierunku mogą pracować w instytucjach takich jak:
 placówki oświatowo-wychowawcze (przedszkola, szkoły
i ogólnodostępne),
 poradnie specjalistyczne,
 placówki opieki, wychowania i rehabilitacji,
 placówki socjalne i służby zdrowia,
 ośrodki wczesnej interwencji,
 placówki prowadzące zespoły wczesnego wspomagania,
 organizacje pozarządowe,
 własna działalność gospodarcza.

podstawowe

integracyjne

Program studiów: https://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/403609/PEDAGOGIKASPECJALNA-Logopedia.pdf (data dostępu 9.12.2020)
https://wse.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-5-letnie/pedagogika-specjalna
(data dostępu 9.12.2020)
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10. PEDAGOGIKA SPECJALNA, SPECJALNOŚĆ TERAPIA PEDAGOGICZNA DZIECI
I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI W FUNKCJONOWANIU PSYCHOSPOŁECZNYM
Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Na specjalności kształceni są specjaliści terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży
z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym. Absolwent kierunku przygotowany jest między
innymi do: przeprowadzenia procedur diagnostycznych i zaprojektowania w oparciu o ich rezultaty
oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, środowiska
lokalnego i instytucji, podjęcia pracy z rodzicami oraz projektowania oddziaływań profilaktycznych
w środowisku otwartym, a także w placówkach oświatowych.
Wybrane przedmioty:
 interwencja kryzysowa,
 diagnoza trudności w uczeniu się,
 warsztat diagnostyki trudności w uczeniu się,
 neurobiologiczne podstawy trudności w uczeniu się i zaburzeń zachowania,
 systemy diagnozy SEN (ICF, ICD, DSM),
 dziecko/uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji w edukacji,
 profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych,
 mechanizmy i profilaktyka uzależnień,
 dialog motywujący w profilaktyce,
 warsztat pracy z rodziną,
 profilaktyka przemocy rówieśniczej.
Kariera po studiach:
 pedagog w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych specjalnych,
 pedagog w oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych,
 pedagog w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 pedagog w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych
i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej,
 pomoc nauczyciela w przedszkolach ogólnodostępnych,
 specjalista w zakresie prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 pracownik fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką i wsparciem dzieci
młodzieży,
 pracownik rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, centrów interwencji
kryzysowej, centrów mediacyjnych, ośrodków pracy z rodziną, placówek wsparcia dziennego.
Program studiów: https://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0003/403608/PEDAGOGIKASPECJALNA-Terapia-pedagogiczna-dzieci-i-mlodziezy-z-trudnosciami-w-funkcjonowaniupsychospolecznym.pdf (data dostępu: 10.12.2020)
https://wse.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-5-letnie/pedagogika-specjalna
(data dostępu: 10.12.2020)
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WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
1. TEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ KAPŁAŃSKA
Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Studenci będący klerykami seminarium duchownego diecezjalnego lub zakonnego, w trakcie
6-letniej nauki, zdobywają wiedzę z zakresu teologii, filozofii, pedagogiki i psychologii niezbędną do
pełnienia służby kapłańskiej.
Studia zapewniają formację intelektualną i duchową oraz
przygotowanie do posługi duszpasterskiej. Studenci otrzymują również przygotowanie
katechetyczno-pedagogiczne do nauczania religii w szkołach.
Wybrane przedmioty podstawowe – kanon (wspólne dla osób studiujących na każdej
ze specjalności):
 wstęp do pisma św. z elementami wiedzy o środowisku biblijnym,
 metafizyka,
 religiologia,
 teologia fundamentalna,
 teologia dogmatyczna,
 nowy testament – literatura epistolarna,
 prawo kanoniczne – karne i małżeńskie,
 liturgika,
 ekumenizm.
Wybrane przedmioty modułowe do wyboru:
 język łaciński,
 język grecki,
 historia sztuki,
 pedagogika,
 muzyka religijna,
 mass media w duszpasterstwie,
 katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie,
 dydaktyka katechetyczna z elementami ogólnej,
 psychologia pastoralna,
 homiletyka.
Studenci podczas studiów zdobywają doświadczenie w trakcie praktyki pedagogicznej,
praktyki zawodowej szkolnej i parafialnej oraz kancelaryjnej.
Kariera po studiach:
Absolwenci kierunku przygotowywani są do pełnienia służby duszpasterskiej.
Program studiów: http://teologia.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/teologia/plany-studiowstudia-stacjonarne (data dostępu: 11.12.2020)
http://teologia.amu.edu.pl (data dostępu: 11.12.2020)
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2. TEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ KATECHETYCZNO – PASTORALNA
Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Studia dla osób świeckich przygotowujące do nauczania religii w szkołach i prowadzenia
parafialnej katechezy oraz duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu
filozofii, teologii, katechetyki, pedagogiki, psychologii oraz doświadczenie zawodowe podczas praktyk
pedagogicznych i katechetycznych.
Wybrane przedmioty podstawowe (wspólne dla osób studiujących na każdej ze specjalności):
 wstęp do pisma św. z elementami wiedzy o środowisku biblijnym,
 metafizyka,
 religiologia,
 teologia fundamentalna,
 teologia dogmatyczna,
 nowy testament – literatura epistolarna,
 prawo kanoniczne – karne i małżeńskie,
 liturgika,
 ekumenizm.
Wybrane przedmioty modułowe do wyboru:
 język łaciński,
 język grecki,
 pedagogika,
 emisja głosu,
 mass media w duszpasterstwie,
 kościoły i wspólnoty chrześcijańskie,
 katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie,
 dydaktyka katechetyczna z elementami ogólnej,
 katechetyka szczegółowa.

Kariera po studiach
Absolwenci kierunku zdobywają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach.
Są przygotowani także do prowadzenia parafialnej katechezy oraz duszpasterstwa dzieci i młodzieży.
Program studiów: http://teologia.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/teologia/plany-studiowstudia-stacjonarne (data dostępu: 11.12.2020)
http://teologia.amu.edu.pl (data dostępu: 11.12.2020)
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3. DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE
Studia stacjonarne I stopnia

Studenci kierunku zdobywają umiejętności potrzebne do tego, aby pomagać człowiekowi
w jego integralnym rozwoju i wspierać dialog społeczny na różnych płaszczyznach. Zdobyta wiedza
pozwala na odkrycie wartości międzyludzkich relacji, w tym relacji małżeńskich i rodzinnych oraz na
poznanie przeszkód, jakie stają na drodze do pokojowego współistnienia. Studenci kierunku od
drugiego semestru studiów wybierają jedną ze specjalności: mediacjħ ƐƉŽųĞĐǌŶČ ŝ ĂŬƚ
ƉŽƚĞŶĐũĂųƵůƵĚǌŬŝĞŐŽ
albo nauki o rodzinie. Absolwenci specjalności nauki o rodzinie mają możliwość
zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.
Wybrane przedmioty podstawowe (wspólne dla studiujących na każdej ze specjalności):
 podstawy psychologii,
 psychologia rozwojowa,
 teologia dialogu,
 prawo rodzinne i opiekuńcze,
 podstawy moralności chrześcijańskiej,
 dialog międzykulturowy,
 konflikty i ich rozwiązywanie,
 katolicka nauka społeczna.
Wybrane przedmioty kierunkowe dla specjalności mediacja społeczna i aktywizacja potencjału
ludzkiego:
 podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania
konfliktów,
 psychologia pracy,
 wstęp do prawa administracyjnego,
 etyka w zawodzie trenera, coacha, doradcy, mediatora,
 wartości a modele przywództwa,
 zarządzanie projektami,
 konstruowanie programu profilaktycznego i wychowawczego.
Wybrane przedmioty kierunkowe dla specjalności nauki o rodzinie:
 psychologia małżeństwa i rodziny,
 małżeństwo i rodzina w aspekcie wielokulturowym,
 odpowiedzialne rodzicielstwo,
 etyka życia małżeńskiego,
 naturalne planowanie rodziny,
 poradnictwo małżeńskie i rodzinne,
 prawo kanoniczne (prawo małżeńskie).
Kariera po studiach
Absolwenci specjalności mediacja i aktywizacja potencjału ludzkiego zdobywają wiedzę, umiejętności
oraz kompetencje do pracy w charakterze trenera indywidualnego oraz grupowego, doradcy do
spraw aktywizacji zasobów ludzkich, mediator w sprawach cywilnych, karnych, sporach
wielostronnych.
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Absolwenci specjalności nauki o rodzinie zdobywają umiejętności, wiedzę oraz kompetencje do pracy
w charakterze doradcy życia rodzinnego w poradniach rodzinnych,
doradca w zakresie
przygotowania do małżeństwa, mediatora w sprawach rodzinnych, asystenta rodziny w urzędach
samorządu terytorialnego (wymagane jest ukończenie dodatkowego szkolenia). Absolwenci
zdobywają również kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia
w rodzinie.
Program studiów: http://teologia.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/kierunek-dialog-idoradztwo-spoeczne (data dostępu: 11.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-d/dialog-i-doradztwo-spoleczne
(data dostępu: 11.12.2020)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE
I SPOŁECZNE (MISHIS)
Oferta studiów w programie MISHiS obejmuje studia pierwszego stopnia - licencjackie,
drugiego stopnia - magisterskie lub jednolite magisterskie realizowane na kierunku teologia i prawo.
Student ma możliwość indywidualnej organizacji studiów oraz uczestnictwa w zajęciach na
wszystkich kierunkach i specjalnościach studiów biorących udział w programie. Studia dedykowane są
osobom, które interesują się wieloma dziedzinami nauki. W ramach studiów w Programie MISHiS
można uzyskać więcej niż jeden tytuł licencjata oraz magistra.
Kandydaci na studia mogą podjąć naukę na następujących wydziałach:
 Wydziale Anglistyki,
 Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa,
 Wydziale Archeologii,
 Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej,
 Wydziale Filozoficznym,
 Wydziale Historii,
 Wydziale Nauk o Sztuce,
 Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
 Wydziale Neofilologii,
 Wydziale Prawa i Administracji,
 Wydziale Socjologii,
 Wydziale Studiów Edukacyjnych,
 Wydziale Teologicznym.
Student jest zobowiązany do wyboru kierunku wiodącego, na którym uzyska tytuł licencjata
lub magistra. Kierunki wiodące dostępne w ramach programu MISHIS:
 filologia angielska,
 etnologia,
 kulturoznawstwo,
 wiedza o teatrze,
 archeologia,
 bałkanistyka,
 filmoznawstwo i kultura mediów,
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filologia klasyczna,
filologia polska,
studia slawistyczne (4 specjalizacje),
studia śródziemnomorskie,
filozofia,
historia,
wschodoznawstwo,
muzykologia,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
politologia,
stosunki międzynarodowe,
filologia (10 specjalności),
filologia wschodniosłowiańska (7 specjalności),
filologia germańska (3 specjalności),
filologia hiszpańska,
filologia romańska,
filologia rumuńska,
filologia włoska,
lingwistyka stosowana (3 specjalności),
prawo,
administracja,
prawo europejskie,
zarządzanie i prawo w biznesie,
socjologia,
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
pedagogika (6 specjalności),
pedagogika specjalna (2 specjalności),
teologia.

W programie MISHIS każdy student otrzymuje tutora - opiekuna naukowego, który jest także
przedstawicielem kierunku badawczego najbliższego zainteresowaniom studenta. Jednym z jego
zadań jest pomoc studentowi w ułożeniu planu studiów.
Kariera po studiach
Rozwój ścieżki zawodowej w dużej mierze uzależniony jest od wyboru kierunku wiodącego. Jednak
ze względu na interdyscyplinarność studiów i możliwości ułożenia przez studenta indywidualnego
programu studiów, absolwent ma możliwość rozwoju w wielu dziedzinach.
Organizacja studiów: http://mishis.amu.edu.pl/organizacja-studiow/organizacja-studiow/
(data dostępu: 11.12.2020)
http://mishis.amu.edu.pl (data dostępu: 11.12.2020)
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WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
1. FILOZOFIA (w tym specjalność: komunikacja społeczna)
Studia stacjonarne I stopnia
Studia umożliwiają uzyskanie wykształcenia w poszczególnych zakresach filozofii:
 historia filozofii i tradycyjnej problematyki filozofii systematycznej,
 historycznie ujęta filozofia kultury,
 filozofia poszczególnych dziedzin kultury współczesnej: języka, sztuki, polityki, religii, filozofii
nauki.
Ukończenie filozofii zapewnia uzyskanie podstaw dla różnych form aktywności intelektualnej,
takich jak kształtowanie postaw światopoglądowych, uczenie tolerancji, sztuka argumentowania czy
prowadzenia dialogu. Pozwala na całościowe ujmowanie poszczególnych zjawisk kulturowych oraz
przekonywające ich objaśnianie. Studia wyposażają w narzędzia pozwalające sprawnie formułować
myśli, zrozumieć myśli innych i przekonać tych innych do swoich myśli. Student nabywa takich
umiejętności, jak: zdolność do logicznego, analitycznego myślenia, interpretacji fenomenów kultury,
świadomość wyzwań współczesnego świata, otwartość na dialog. Studia kładą nacisk na
indywidualizm nacechowany szacunkiem dla poglądów drugiego człowieka.
Specjalności:
 komunikacja społeczna (na tę specjalność jest prowadzona osobna rekrutacja) – Absolwenci
tej specjalności będą łączyć filozofię ze zdobywaniem wiedzy na temat: języka, mediów,
informacji, retoryki, znaków i symboli, dialogu, edycji i interpretacji tekstów, czyli wszystkiego
tego, na co składa się problematyka komunikacyjna. Specjalność łączy więc wiedzę z zakresu
filozofii z kompetencjami praktycznymi. W programie studiów znajdują się przedmioty
nakierunkowane bezpośrednio na komunikację (m.in. socjologia komunikacji, psychologia
komunikacji, medioznawstwo, retoryka z erystyką, teoria negocjacji, infobrokerstwo).
Również przedmioty filozoficzne są zaprojektowane z myślą o specjalności (m.in. filozofia
języka, antropologia komunikacji, hermeneutyka). Wiedza ta w połączeniu
z kompetencjami umożliwia wejście na rynek pracy w zakresie m.in. PR i marketingu,
mediów, HR.


etyka – Specjalność dla osób zainteresowanych problematyką etyczną (społeczną) w Polsce,
Europie i na świecie. Studia spodobają się osobom, które pragną zdobyć kompetencje
racjonalne, dyskursywne i demokratyczne, do których należy rozumienie i osąd problemów
międzyludzkich oraz pełniejszy udział w samoregulacji społeczeństwa demokratycznego (w
takich sferach, jak ustawodawstwo i kooperacja na rzecz podnoszenia społecznej i
indywidualnej jakości życia). Na studiach kładziony jest nacisk na doskonalenie umiejętności
rozumowania,
refleksji
i uzasadniania na możliwie wysokim poziomie moralnym, argumentacji i wzajemnego
przekonywania „siłą argumentów”, a także rozstrzygania problemów i kontrowersji natury
moralnej, społecznej, kulturowej, politycznej. Jednocześnie studiujący są wyposażani w
podstawy etyki naukowej (akademickiej). Studenci uczą się rozumienia i koordynowania
odmiennych stanowisk oraz budowania konsensu lub poszanowania dla demokratycznej
różnicy. Uczelnia wspiera absolwentów przy zatrudnianiu w szkołach, jednakże zawód etyka
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można
z powodzeniem wykonywać niezależnie.


zarządzanie wiedzą – specjalność dla osób, które interesują nowoczesną gospodarką opartą
na wiedzy. Nawiązując do raportów i badań nad oczekiwaniami rynku pracy w tym zakresie,
program specjalności realizował będzie kształcenie w obszarach kompetencji określanych
aktualnie jako deficytowe. Studiowanie w ramach specjalności ma umożliwić absolwentom
podjęcie pracy na stanowiskach, gdzie wymagane są szeroko rozumiane umiejętności
przetwarzania, gromadzenia, syntetyzowania i komunikowania wiedzy i informacji. W ramach
unikalnego programu Dyplom++ studenci dostają możliwość pogłębienia swoich kompetencji
w zakresie pracy z informacją (“Kurs Infobrokerski”), kreowania wizerunku (“Techniki Public
Relations”) oraz technik informatycznych (“Techniki Wykorzystania Narzędzi Komputerowych
i Internetowych”). Dzięki specjalności student nabędzie więc wiedzy o wiedzy. Dowie się
m.in.:
o jak odróżniać różne rodzaje wiedzy,
o jak odróżniać wiedzę od informacji i surowych danych i jak weryfikować jej prawdziwość
i użyteczność,
o jak uzasadniać wiedzę i informacje, a jak je krytykować a także jak odpowiednio
je prezentować,
o jak tworzy się nową wiedzę w organizacji, jaka jest jej wartość i jak przezwyciężać
ograniczenia wiedzy w organizacji,
o jak projektować kulturę dzielenia się wiedzą i informacjami.



życie publiczne – specjalność przeznaczona dla osób, które pragną nabyć interdyscyplinarnej
wiedzy na temat mechanizmów kształtowania sfery publicznej w każdym z jej wymiarów
(politycznym, ekonomicznym, prawnym, kulturalnym, etycznym), a także dają szansę na
zdobycie praktycznych kompetencji umożliwiających sprawne działanie i realizację celów
zawodowych
w instytucjach publicznych i prywatnych (trzeci sektor, NGO). Studia pozwalają nabyć
pogłębioną wiedzę teoretyczną na tematy związane z przemianami gospodarczymi,
społecznymi, politycznymi i kulturowymi zachodzącymi we współczesnym świecie oraz w
Polsce, jak również opanować na poziomie zaawansowanym umiejętności praktyczne,
służące do dobrego wykonywania pracy zawodowej w organizacjach oraz instytucjach
publicznych i politycznych w kraju i za granicą. Poprzez zorientowanie programu studiów na
praktykę, studenci uczą się, jak dokonać zmian w złożonych kwestiach publiczno-społecznych.

Kariera po studiach (zależnie od specjalności):
 placówki edukacyjne,
 agencje PR i markeringowe,
 praca naukowa,
 trzeci sektor, NGO,
 zarządzanie zasobami ludzkimi, HR,
 praca negocjatora,
 własna działalność.
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https://filozofia.amu.edu.pl/ [dostęp: 09.12.2020]
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filozofia
(data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: https://filozofia.amu.edu.pl/programy/ (data dostępu: 09.12.2020)

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII
1. FILOLOGIA GERMAŃSKA (grupa z językiem niemieckim od poziomu A1)
Studia stacjonarne I stopnia
Filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1 skierowana jest do osób nie
znających języka niemieckiego. Studia łączą naukę języka (aż 540 godz. na I roku studiów) z nauką o
kulturze niemieckiej (w tym także o literaturze), językoznawstwem i translatoryką. Umożliwiają
poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie
podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język
prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji).
Od II roku studiów oferowane są do wyboru trzy bloki przedmiotów specjalizacyjnych zwane
profilami:
 profil tłumaczeniowy,
 komunikacja międzykulturowa,
 języki specjalistyczne i translatoryka.
Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego
w szkołach podstawowych w ramach realizacji specjalizacji nauczycielskiej.
Wybrane przedmioty:
 fonetyka i fonologia języka niemieckiego,
 historia i kultura niemieckiego obszaru językowego,
 wiedza o akwizycji i nauce języków obcych,
 historia języka niemieckiego,
 historia literatury niemieckiej,
 język specjalistyczny: ekonomia/gospodarka,
 socjolingwistyka,
 tłumaczenie tekstów fachowych,
 tłumaczenia medialne – formy filmowe i telewizyjne
 praktyczna nauka języka niemieckiego.
Kariera po studiach:
 instytucje i organizacje kulturalne, polityczne,
 środki masowego przekazu,
 turystyka, usługi,
 instytucje Unii Europejskiej,
 placówki oświatowe,
 obszary związane z polsko-niemieckim sąsiedztwem,
 administracja.
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http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiagermanska,-grupa-z-jezykiem-niemieckim-od-poziomu-a1 (data dostępu: 09.12.2020)
Plany studiów: http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/index.php/studia/studia-stacjonarne-mainmenu30/ba/4050-plany-studiow-20-21 (data dostępu: 09.12.2020)

2. FILOLOGIA GERMAŃSKA (grupa z językiem niemieckim od poziomu B1)
Studia stacjonarne I stopnia
Studia są adresowane do osób znających język niemiecki na poziomie
średniozaawansowanym. Podczas trzech lat edukacji student zapozna się z językiem niemieckim,
historią, kulturą i literaturą tego obszaru. Pozna fonetykę, gramatykę praktyczną, opisową,
historyczną oraz kontrastywną, a także język specjalistyczny (kultury, prawa, ekonomii, techniki,
medycyny, motoryzacji). Po ukończeniu filologii germańskiej absolwent zdobędzie podstawowe
kompetencje translatoryjne i będzie mieć możliwość zapoznać się ze zjawiskami różnych dziedzin
kultury polsko-niemieckiej. Po pierwszym roku studiów studenci dokonują wyboru przedmiotów
specjalizacyjnych, zwanych profilami:
 profil tłumaczeniowy,
 profil komunikacja między kulturowa,
 profil języki specjalistyczne i translatoryka.
W trakcie studiów istnieje możliwość zdobycia kwalifikacji potrzebnej do nauczania języka
niemieckiego w szkołach podstawowych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej). Zajęcia prowadzone
są w języku niemieckim.
Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka języka niemieckiego,
 fonetyka i fonologia języka niemieckiego,
 język specjalistyczny ekonomia/gospodarka/prawo/administracja,
 tłumaczenia tekstów specjalistycznych, publicystycznych i użytkowych,
 komputerowe wspomaganie tłumaczenia,
 wiedza o akwizycji i nauce języków,
 historia języka niemieckiego,
 kreatywne pisanie.
Kariera po studiach:
 nauczyciel w szkołach podstawowych,
 wydawnictwa,
 redakcje czasopism,
 instytucje kulturalne,
 ośrodki badawcze,
 firmy międzynarodowe.
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http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiagermanska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Plany studiów: http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/index.php/studia/studia-stacjonarne-mainmenu30/ba/4050-plany-studiow-20-21 (data dostępu: 09.12.2020)

3. FILOLOGIA GERMAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA GERMAŃSKO-ROSYJSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Uniwersytet imienia Adam Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku filologii germańska
specjalność filologia germańsko-rosyjska, oferuje naukę języka niemieckiego na poziomie
średniozaawansowanym wraz z językiem rosyjskim (znajomość języka rosyjskiego nie jest
wymagana). W trakcie trzech lat nauki słuchacz przejdzie intensywny kurs języka niemieckiego
i rosyjskiego. W programie nauczania przewidziano między innymi zajęcia z gramatyki współczesnego
języka rosyjskiego, fonetyki i fonologii, morfologii, składni i historii języka niemieckiego, a także
zajęcia łaciny oraz gramatyki kontrastywno-porównawczej języka polskiego i niemieckiego. Student
w trakcie nauki zapozna się z historią, literaturą, kultura i religią Niemiec i Rosji. Po ukończeniu I
stopnia studiów absolwent filologii germańskiej z filologią rosyjską uzyska podstawowe kompetencję
translatoryczne, a także zdobędzie wiedzę związane z językoznawstwem, literaturą obszaru
niemieckojęzykowego i rosyjskojęzykowego, dorobku kulturalnego obu państw oraz pozna język
łaciński z starocerkiewnosłowiańskim. Dodatkowo oferują zdobycie kwalifikacji do nauczania języka
niemieckiego lub rosyjskiego w szkołach podstawowych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej).
Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka języka niemieckiego,
 praktyczna nauka języka angielskiego,
 kultura niemieckiego obszaru językowego,
 kultura i realia rosyjskiego obszaru językowego,
 gramatyka kontrastywna polsko-niemiecka i polsko-rosyjska,
 gramatyka współczesnego języka rosyjskiego,
 historia literatury niemieckiej, historia literatury rosyjskiej,
 historia i kultura niemieckiego obszaru językowego, historia Rosji,
 fonetyka i fonologia, morfologia, składnia języka niemieckiego.
Kariera po studiach:
 placówki oświatowe,
 placówki dyplomatyczne,
 placówki kulturalne,
 biura tłumaczeń,
 wydawnictwa,
 administracja,
 turystyka.
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http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiagermanska-z-filologia-rosyjska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Plany studiów: http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/index.php/studia/studia-stacjonarne-mainmenu30/ba/4050-plany-studiow-20-21 (data dostępu: 09.12.2020)

4. FILOLOGIA HISZPAŃSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Filologia hiszpańska umieszczona w obszarze nauk humanistycznych wykazuje powiązania
z innymi kierunkami z tego obszaru, w tym z historią, kulturoznawstwem, filozofią. Ponadto
w pewnych zakresach czerpie z nauk społecznych (zwłaszcza psychologii, pedagogiki, socjologii), nauk
formalnych (logiki, matematyki), nauk przyrodniczych zwłaszcza fizyki, biologii), nauk technicznych
(zwłaszcza inżynierii lingwistycznej, technologii mowy oraz informatyki). Studia łączą naukę języka
hiszpańskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Hiszpanii oraz obszarów hiszpańskojęzycznych m.in.
Ameryki Łacińskiej. Kierunek można studiować na dwóch specjalnościach: Językoznawstwie oraz
Literaturoznawstwie.
Absolwent studiów będzie posiadał podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze
hiszpańskojęzycznego kręgu kulturowego, w tym o współczesnych problemach ekonomicznych,
społecznych i politycznych. Dodatkowo uzyska interdyscyplinarne kompetencje pozwalające
na wykorzystywanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia
społecznego. W ramach studiów istnieje także możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania języka
hiszpańskiego w szkołach podstawowych w ramach realizacji specjalizacji nauczycielskiej.
Wybrane przedmioty:
 fonetyka i fonologia języka hiszpańskiego,
 historia Półwyspu Iberyjskiego,
 łacina – wstęp do kultury antycznej,
 literatura hiszpańska – średniowiecze i renesans,
 literatura hiszpańska – barok i oświecenie,
 współczesna literatura hiszpańska,
 historia i kultura Ameryki Łacińskiej,
 literatura Ameryki Łacińskiej,
 drugi język Półwyspu Iberyjskiego: baskijski, kataloński, portugalski.
Kariera po studiach:
 wydawnictwa,
 redakcja czasopism,
 media,
 turystyka,
 międzynarodowe przedsiębiorstwa,
 placówki oświatowe,
 placówki dyplomatyczne,
 placówki rozwoju kulturalnego,
 biura tłumaczeń.
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http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiahiszpanska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/filologia-hiszpanska/
(data dostępu: 09.12.2020)

5. FILOLOGIA WŁOSKA
Studia stacjonarne I stopnia
W czasie trzyletniej nauki studenci otrzymują wiedzę z zakresu kultury i literatury włoskiej,
z uwzględnieniem jej miejsca w kulturze europejskiej. Studia przygotowują specjalistów w zakresie
porównawczego i interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych, mających świadomość
różnic kulturowych i związanych z nimi wyzwań w zakresie komunikacji. Program studiów opiera się
na językoznawstwie (intensywna nauka dwóch języków romańskich oraz języka łacińskiego), a także
kulturoznawstwie i literaturoznawstwie (zajęcia o charakterze kulturowym i literackim łączące
elementy praktyczne i teoretyczne). Dodatkowo w ramach specjalności istnieje możliwość uzyskania
kwalifikacji do nauczania języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych w ramach realizacji
specjalizacji nauczycielskiej. Kierunek można studiować na dwóch specjalnościach: Językoznawstwie
oraz Literaturoznawstwie.
Wybrane przedmioty:
 fonetyka i fonologia języka włoskiego,
 język francuski,
 literatura i kultura Włoch – prehumanizm i humanizm,
 literatura i kultura Włoch – średniowiecze,
 literatura i kultura Włoch: barok, klasycyzm, oświecenie,
 łacina,
 Włochy współczesne,
 historia sztuki włoskiej.
Kariera po studiach:
 międzynarodowe i wielokulturowe przedsiębiorstwa współpracujących z rynkiem włoskim,
 firmy z kapitałem włoskim,
 instytucje samorządowe,
 ośrodki kultury,
 wydawnictwa,
 środki masowego przekazu,
 placówki oświatowe,
 biura tłumaczeń,
 turystyka,
 sektor usług wymagających dobrej znajomości języków oraz kultury krajów romańskich.
http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiawloska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/filologia-wloska/
(data dostępu: 09.12.2020)
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6. FILOLOGIA ROMAŃSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Filologia romańska to nauka o językach romańskich i literaturze pisanej w tych językach.
Kierunek łączy naukę języka francuskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Francji oraz krajów
frankofońskich (m.in. Belgii, Kanady, krajów Maghrebu). Filologia romańska koncentruje się przede
wszystkim na języku francuskim, mimo że pozostałe języki z grupy romańskiej (powstałe na bazie
łaciny) to m.in. włoski, hiszpański, rumuński. W programie studiów odnajdziemy historię, politykę,
geografię Francji oraz jej dawnych kolonii, a także przedmioty związane z francuskojęzyczną kulturą
i sztuką. Absolwent kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa,
literaturoznawstwa, historii krajów frankofońskich, translatoryki podstawowej oraz interpretacji dzieł
sztuki w odniesieniu do kultury i historii.
Specjalności:
 językoznawstwo,
 literaturoznawstwo,
 dydaktyka,
 traduktologia.
Wybrane przedmioty:
 Francja współczesna,
 historia Francji,
 literatura, sztuka, społeczeństwo francuskie,
 semantyka jęz. francuskiego z elementami leksykologii,
 drugi język nowożytny: język hiszpański, włoski, angielski,
 kultura języka,
 fonetyka artykulacyjno-korekcyjna,
 wprowadzenie do akwizycji języków romańskich,
 wprowadzenie do komunikacji interkulturowej,
 seminarium licencjackie (językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, traduktologiczne).
Kariera po studiach:
 placówki oświatowe,
 placówki dyplomatyczne,
 wydawnictwa,
 media,
 instytucje kulturalne,
 biura tłumaczeń,
 międzynarodowe korporacje,
 firmy zajmujące się handlem zagranicznym.
http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiaromanska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/filologia-romanska1/
(data dostępu: 09.12.2020)
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7. FILOLOGIA RUMUŃSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Absolwent filologii rumuńskiej będzie posiadał biegłą znajomość języka rumuńskiego
w mowie i piśmie na poziomie C1, a także szeroką wiedzę na temat języka, literatury, kultury i historii
Rumunii oraz (w mniejszym stopniu) innych krajów romańskich. W trakcie studiów realizowane są
przedmioty z zakresu: historii literatury rumuńskiej z włączeniem najnowszych zjawisk literackich,
struktury i funkcjonowania gospodarki Rumunii, rumuńskiego przemysłu turystycznego oraz
współczesnego społeczeństwa Rumunii i dróg jego ewolucji. Dodatkowo studia na tym kierunku
umożliwiają poznanie języka francuskiego.
Specjalności na kierunku:
 językoznawstwo,
 literaturoznawstwo.
Wybrane przedmioty:
 gramatyka opisowa języka rumuńskiego (fonetyka i fonologia),
 historia literatury rumuńskiej,
 historia Rumunii,
 łacina,
 drugi język nowożytny: francuski lub angielski,
 Rumunia współczesna,
 historia języka rumuńskiego.
Kariera po studiach:
 biura tłumaczeń,
 instytucje dyplomatyczne,
 administracja,
 placówki oświatowe,
 branża hotelarska,
 branża turystyczna (przewodnik turystyczny, pilot wycieczek),
 samodzielny badacz języka i literatury Rumunii w instytucji naukowej.
http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiarumunska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/filologia-rumunska/
(data dostępu: 09.12.2020)
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8. FILOLOGIA PORTUGALSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Studia dają niepowtarzalną okazję poznania języka, literatury i kultury Portugalii oraz krajów
hiszpańskojęzycznych, w tym ich współczesnych problemów ekonomicznych, społecznych
i politycznych. Portugalia jest krajem, który ma bogatą historię kolonialną. Dzięki temu język
portugalski rozprzestrzenił się na świecie i w chwili obecnej posługuje się nim ok. 270 milionów ludzi.
Stąd jest językiem urzędowym w Angoli, Brazylii, Gwinei Bissau, Gwinei Równikowej, Mozambiku,
Republiki Zielonego Przylądka, Timorze Wschodnim oraz na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej.
Specjalności:
 językoznawstwo,
 literaturoznawstwo.
Wybrane przedmioty:
 historia i kultura Portugalii,
 historia literatury portugalskiej,
 drugi język romański: język francuski,
 historia i kultura Brazylii,
 historia literatury brazylijskiej,
 historia języka portugalskiego i jego odmian,
 gramatyka opisowa.
Kariera po studiach:
 placówki oświatowe,
 placówki dyplomatyczne,
 środki masowego przekazu,
 placówki rozwoju kulturalnego,
 biura tłumaczeń,
 wydawnictwa zagraniczne,
 turystyka.
http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia-portugalska/
(data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/filologia-portugalska/
(data dostępu: 09.12.2020)

45

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

9. FILOLOGIA SKANDYNAWSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA NORWESKA
Studia stacjonarne I stopnia
Studia na kierunku filologia norweska umożliwiają zdobycie kompetencji językowych
w zakresie języka norweskiego oraz dodatkowo języka angielskiego albo niemieckiego (kierunek
realizowany jest w dwóch grupach językowych: jednej z językiem angielskim i drugiej z językiem
niemieckim). Plan studiów I stopnia obejmuje 2 310 godzin zajęć obowiązkowych, w tym 840 godzin
praktycznej nauki języka norweskiego i 540 praktycznej nauki języka angielskiego albo niemieckiego.
Nauka języka norweskiego realizowana jest od podstaw i rozpoczyna się od pierwszego semestru
studiów. Program studiów obejmuje także realizację przedmiotów z zakresu literatury, kultury
i historii Skandynawii.
Wybrane przedmioty:
 historia Skandynawii,
 język staroislandzki,
 zarys literatur skandynawskich,
 wstęp do literaturoznawstwa,
 literatura norweska,
 gramatyka opisowa języka norweskiego,
 historia języka norweskiego.
Kariera po studiach:
 biura tłumaczeń,
 wydawnictwa,
 media,
 placówki kulturalne,
 firmy utrzymujące kontakty handlowe z Norwegią,
 firmy outsourcingowe,
 szkoły językowe,
 placówki edukacyjne,
 ośrodki badawcze zajmujące się problematyką regionu Morza Bałtyckiego,
 branża turystyczna,
 placówki dyplomatyczne.
http://ks.amu.edu.pl/strona-glowna/o-katedrze/aktualnosci/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologianorweska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Plan studiów: http://ks.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/plany-studiow/
(data dostępu: 09.12.2020)
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10. FILOLOGIA SKANDYNAWSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SZWEDZKA
Studia stacjonarne I stopnia
Studia łączą naukę języka szwedzkiego z zagadnieniami z zakresu literatury szwedzkiej
i skandynawskiej oraz historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. Są adresowane
do kandydatów, którzy posiadają zdolności językowe i zainteresowania humanistyczne, pragnących
zdobyć wiedzę o krajach skandynawskich. Plan studiów I stopnia obejmuje 2 310 godzin zajęć
obowiązkowych, w tym 840 godzin praktycznej nauki języka szwedzkiego i 540 godzin praktycznej
nauki języka angielskiego albo niemieckiego (kierunek realizowany jest w dwóch grupach językowych:
jednej z językiem angielskim i drugiej z językiem niemieckim). Nauka języka szwedzkiego realizowana
jest od podstaw i rozpoczyna się od pierwszego semestru studiów. Program studiów obejmuje także
realizację przedmiotów z zakresu literatury, kultury i historii Skandynawii. Rekrutacja na ten kierunek
jest prowadzona przez dwa kolejne lata, po czym następuje roczna przerwa.
Wybrane przedmioty:
 historia Skandynawii,
 praktyczna nauka języka szwedzkiego,
 wstęp do językoznawstwa,
 wstęp do literaturoznawstwa,
 zarys literatur skandynawskich,
 literatura szwedzka,
 staroislandzki - język, kultura, dziedzictwo,
 gramatyka opisowa języków opisowych.
Kariera po studiach:
 wydawnictwa, redakcje czasopism,
 środki masowego przekazu,
 polskie i skandynawskie firmy,
 instytucje kulturalne i badawcze,
 sektor usług wymagający zaawansowanej znajomości języka szwedzkiego i kultury państw
skandynawskich,
 biura tłumaczeń,
 placówki oświatowe,
 ośrodki badawcze zajmujące się problematyką regionu Morza Bałtyckiego,
 branża turystyczna.
http://ks.amu.edu.pl/strona-glowna/o-katedrze/aktualnosci/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiaszwedzka/ (data dostępu: 09.12.2020)
Plan studiów: http://ks.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/plany-studiow/
(data dostępu: 09.12.2020)
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11. FILOLOGIA SKANDYNAWSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA DUŃSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Studia przeznaczone są nie tylko dla sympatyków Skandynawii, lecz także dla wszystkich
osób, które lubią uczyć się języków obcych, poznając dzięki temu kulturę innych narodów.
Umożliwiają zdobycie kompetencji językowych w zakresie języka duńskiego oraz dodatkowo języka
angielskiego albo niemieckiego (kierunek realizowany jest w dwóch grupach językowych: jednej z
językiem angielskim i drugiej z językiem niemieckim). Plan studiów I stopnia obejmuje 2310 godzin
zajęć obowiązkowych, w tym 840 godzin praktycznej nauki języka duńskiego i 540 godzin praktycznej
nauki języka angielskiego albo niemieckiego.
Rekrutacja na ten kierunek jest prowadzona przez dwa kolejne lata, po czym następuje roczna
przerwa.
Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka języka niemieckiego/angielskiego,
 zarys literatur skandynawskich,
 wstęp do literaturoznawstwa,
 filozofia współczesna,
 literatura duńska,
 staroislandzki – język, kultura, dziedzictwo,
 wiedza o Danii,
 gramatyka porównawcza języków skandynawskich,
 historia języka duńskiego.
Kariera po studiach:
 media,
 wydawnictwa, redakcje czasopism,
 placówki oświatowe,
 instytucje samorządowe i rządowe,
 branża turystyczna,
 instytucje dyplomatyczne,
 instytucje kulturalne,
 biura tłumaczeń,
 sektor usług wymagający zaawansowanej znajomości języka duńskiego i kultury państw
skandynawskich.
http://ks.amu.edu.pl/strona-glowna/o-katedrze/aktualnosci/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kursy/filologia-dunska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Plan studiów: http://ks.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/plany-studiow/
(data dostępu: 09.12.2020)
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12. FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ ARABISTYKA
Studia stacjonarne I stopnia
Specjalność powstała w 1991 roku i obecnie jest częścią Katedry Studiów Azjatyckich. Studia
skupiają się na nauce praktycznych umiejętności posługiwania się językiem arabskim (w tym jednym
z wybranych współczesnych dialektów) na poziomie B2.
Podczas nauki studenci zapoznają się z gramatyką języka arabskiego, jego literaturą klasyczną
i współczesną, historią języka arabskiego, filozofią, kulturą oraz religią, a także dziejami świata
arabskiego. W trakcie nauki studenci mają możliwość wyjazdu zagranicznego do partnerskich
jednostek akademickich.
Wybrane przedmioty:
 mniejszości religijne i etniczne w świecie arabskim,
 prawo muzułmańskie i świeckie w świecie arabskim,
 literatura arabska (klasyczna i współczesna),
 język dyplomacji w świecie arabskim,
 praktyczna nauka języka arabskiego,
 sztuka arabsko-muzułmańska,
 gramatyka języka arabskiego,
 dialekt języka arabskiego,
 dzieje krajów arabskich,
 islam.
Kariera po studiach:
 międzynarodowe korporacje,
 placówki dyplomatyczne,
 biura tłumaczeń.

http://orient.amu.edu.pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnoscarabistyka/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://orient.amu.edu.pl/plany-i-programy/ (data dostępu: 09.12.2020)

13. FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ HEBRAISTYKA
Studia stacjonarne I stopnia
Katedra Studiów Azjatyckich oferuje kierunek związany z intensywnym kursem nauki języka
hebrajskiego. Program studiów hebraistycznych jest realizowany we współpracy z Instytutem
Historycznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci oprócz nauki języka
hebrajskiego, zapoznają się również z biblijnym językiem hebrajskiego, a także zasadami języka
rabinicznego hebrajskiego. Absolwenci specjalności hebraistyka powinni nabyć umiejętność
posługiwania się językiem na poziomie B2. Dużą wagę przykłada się również do znajomości historii
Izraela od starożytności do współczesnego Państwa Izrael. Ponadto zapoznają się z podstawowymi
zagadnieniami na temat judaizmu i myśli żydowskiej, a także zaznajomienie z historią i kulturą
arameistyki i karaimoznastwa, jak również kontekstu społeczno-politycznego syjonizmu
oraz współczesnego Izraela.
49

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego,
 wątki żydowskie w sztuce współczesnej,
 historia Izraela i Żydów w starożytności,
 arabska komunikacja pozawerbalna,
 historia literatury jidisz.
Kariera po studiach:
 praca w instytucjach kultury związaną z dziejami i kulturą Żydów,
 przewodnik po miejscach związanych z dziejami Żydów,
 w muzeum, archiwum,
 jako tłumacz,
 administracja publiczna.

http://ie.amu.edu.pl// (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnoschebraistyka/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ie.amu.edu.pl/dla-studentow/program-studiow/
(data dostępu: 09.12.2020)

14. FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ TURKOLOGIA
Studia stacjonarne I stopnia
Specjalność turkologia powstała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w 2002 roku, obecnie jest częścią Katedry Studiów Azjatyckich. Podczas trzech lat nauki studenci
zapoznają się z literaturą, dziejami kultury ludów turkijskich, ich obyczajami i tradycją. Uniwersytet
imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jedyny w Polsce umożliwia, także zapoznanie się
z językiem i kulturą Tatarów Polskich, Białorusi i Litwy, Karaimów, Tatarów Krymskich, Azji Środkowej
(Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan). Istnieje możliwość rozszerzenia oferty
o znajomość Azerbejdżanu oraz język i kulturę Ujgurów zamieszkałych Xinijang (Chiny). Studenci
zaznajomią się również religią tego regionu (do wyboru islam, buddyzm, judaizm) oraz polityką.
Podczas trzech lat edukacji, słuchacze odbędą intensywny kurs języka na poziomie B2. W trakcie
trwania studiów są organizowane wyjazdy zagraniczne co umożliwi bezpośrednie, zetkniecie się
z kulturą i obyczajami Turcji i ich mieszkańców.
Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka języka tureckiego,
 gramatyka języka tureckiego,
 wstęp do turkologii,
 praktyczna nauka języka kazachskiego,
 gramatyka języka kazachskiego,
 język osmańskoturecki,
 kultura Turcji/Azji Środkowej,
 literatura dworska/ludowa,
 turkologia w terenie,
 historia Turcji.
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Kariera po studiach:
 biuro tłumaczeń,
 instytucje kultury jako znawcy kultury i sztuki Bliskiego Wschodu,
 międzynarodowe firmy, działających na rynkach Turcji i Kazachstanu,
 instytucje naukowo- badawczych,
 administracja i organizacja pozarządowa,
 placówki dyplomatyczne,
 instytucje biznesowe i media.

http://orient.amu.edu.pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnoscturkologia/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://orient.amu.edu.pl/plany-i-programy/ (data dostępu: 09.12.2020)

15. FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ INDOLOGIA
Studia stacjonarne I stopnia
W roku akademickim 2007/2008 Poznański Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza otworzył
nowy kierunek filologia, specjalność indologia, mieszczący się w Katedrze Orientalistyki. Program
nauczania obejmuje naukę dwóch języków (klasycznego sanskrytu- w mniejszym wymiarze
oraz współczesnego hindi). Język sanskrytu był powszechny w Indiach w okresie starożytności
i średniowieczu. Odegrał w tym okresie znaczną rolę w wielu strefach kultury dawnych Indii
(m.in. literatury, filozofii, religii, nauki, prawodawstwa czy obyczajowości). Współcześnie język hindi
jest głównym urzędowym językiem republiki Indii. Posługuje się nim prawie pół miliarda ludzi.
Znajomość obu języków jest wiec bardzo istotna, by lepiej zrozumieć kulturę, sztukę, filozofię
i obyczaje tego obszaru. Dodatkowo w trakcie nauki studenci mogą poznać bliżej kulturę Indii
południowych i język tamilski albo kulturę tybetańską wraz z językiem tybetańskim.
Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka sanskrytu,
 dzieje i kultura Azji Środkowej,
 filozofia indyjska,
 warsztat indologa,
 religie Indii.
Kariera po studiach:
 służby dyplomatyczne,
 placówki kulturalne,
 instytucje naukowo-badawcze,
 wydawnictwa,
 instytucje biznesowe i media,
 turystyka.

http://orient.amu.edu.pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnoscindologia/ (data dostępu: 09.12.2020)
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Program studiów: http://orient.amu.edu.pl/plany-i-programy/ (data dostępu: 09.12.2020)

16. JAPONISTYKA
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Japonistyka został utworzony w Poznaniu w 2002 roku i prowadzony jest przez
Katedrę Orientalistyki. To jeden z czterech głównych ośrodków w Polsce, gdzie można szerzej
zapoznać się językiem i kulturą Japonii. Przez pierwsze dwa lata nauki, studenci odbywają intensywny
kurs, który wynosi 390 godzin rocznie – co wynosi 13 godzin tygodniowo.
W ostatnim roku nauka odbywa się w wymiarze 360 godzin. Słuchacze mają możliwość wyboru nauki
drugiego języka orientalnego (chiński, tamilski, hindi), języka indoeuropejskiego (język angielski, język
rosyjski). Program studiów obejmuje, również poznanie pisma japońskiego, ponadto uczą się
gramatyki opisowej, historii języka japońskiego, a także historii literatury, kultury japońskiej, lektury
tekstów, translatoryki. Istnieje możliwość wyjazdu do Japonii oraz europejskiej wymiany studenckiej.
Od roku 2003 działa Koło Naukowe Studentów Japonistyki UAM JAPONICA CREATIVA.
Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka języka japońskiego,
 gramatyka opisowa języka japońskiego,
 nauka pisma japońskiego,
 lektura tekstów japońskich,
 cywilizacja Japonii,
 historia Japonii,
 wstęp do translatoryki.
Kariera po studiach:
 administracja centralna i samorządowa,
 szkoły językowe,
 międzynarodowe korporacje,
 instytucje kulturalne,
 wydawnictwa.

http://orient.amu.edu.pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kursy/filologia-japonistyka/ (data dostępu: 09.12.2020)
http://orient.amu.edu.pl/plany-i-programy/ (data dostępu: 09.12.2020)

17. SINOLOGIA
Studia stacjonarne I stopnia
Katedra Orientalistyki wraz z Zakładem Języków Chin oraz Katedrą Studiów Azjatyckich
(Zakład Literatury i Kultury Chińskiej) utworzyła specjalność sinologia. Studenci tego kierunku
zapoznają się z językiem, kulturą, literaturą chińską, a także poznają tzw. mniejszości etniczne Chin
oraz ginących języków i kultur. W trakcie edukacji słuchacze odbywają intensywny kurs języka
chińskiego. Dużą wagę przykłada się do praktycznej nauki języka w mowie i piśmie (przy użyciu
współczesnego języka chińskiego tzw. mandaryńskiego, putonghua). Zajęcia prowadzone są zarówno
przez polskich jak i chińskich lektorów. Studenci sinologii uczą się także dwóch języków obcych.
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W pierwszych dwóch latach jest to nauka języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.
W drugim roku program przewiduje naukę drugiego języka orientalnego: japońskiego, koreańskiego,
sanskrytu, tamilskiego, hindi, mongolskiego, tybetańskiego (wybór uzależniony jest od oferty
dydaktycznej danego roku akademickiego). Słuchacze z wysokimi wynikami mogą starać się o
stypendia językowe i wyjazd do Chińskiej Republiki Ludowej oraz do Tajwanu (po drugim roku
studiów). Istnieje także możliwość udzielania się w wolontariacie przy Instytucie Konfucjusza. Co roku
studenci wraz z wykładowcami organizują Dni Kultury Chińskiej.
Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka języka chińskiego,
 wstęp do przekładu tekstów chińskich,
 historia literatury chińskiej,
 lektura tekstów prasowych,
 język chiński klasyczny,
 krajoznawstwo,
 historia Chin.
Kariera po studiach:
 szkoły językowe,
 międzynarodowe korporacje,
 instytucje kulturalne,
 wydawnictwa,
 przedsiębiorstwa.

http://orient.amu.edu.pl// (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kursy/filologia-sinologia/ (data dostępu: 09.12.2020)
http://orient.amu.edu.pl/plany-i-programy/ (data dostępu: 09.12.2020)

18. LINGWISTYKA STOSOWANA
Studia stacjonarne I stopnia
Lingwistyka stosowana została stworzona dla osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności
posługiwania się trzema językami obcymi (w tym języka angielskiego i niemieckiego na najwyższym
poziomie). Kandydaci zainteresowani tym kierunkiem powinni znać język angielski i niemiecki na
poziomie B1. Nauka trzeciego języka zaczyna się od podstaw (do wyboru hiszpański, francuski, włoski,
rosyjski). Zajęcia prowadzone są przez native speakerów. Podczas nauki istnieje możliwość
doskonalenia swoich kompetencji biorąc udział w integrujących projektach odbywających się nie
tylko w kraju, ale również zagranicą. Podczas edukacji studenci mają szanse wyjazdu w ramach
programu Erasmus na stypendium miedzy innymi do Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Rosji. W drugim
roku nauki studenci wybierają specjalizacje.
Specjalności:
 specjalizacja glottodydaktyczna (nauczycielska) – zapoznaje studentów z problematyką
uczenia i nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego
i angielskiego. Dzięki temu absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie jako nauczyciele
języka obcego (szkoła podstawowa), a także nabędą umiejętności komunikacyjne w języku
obcym, co pomoże w przyszłości dobrze odnaleźć się w pracy w środowisku
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międzynarodowym. Program studiów obejmuje naukę przedmiotów ogólnych, takich jak
psychologia, pedagogika, emisja głosu nauczyciela, prawo oświatowe oraz przedmioty
szczegółowe dotyczące nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Studenci tej
specjalności mogą także odbyć praktykę nauczycielską za granicą.
 specjalizacja translatoryczna – przygotowuje studentów do pracy w charakterze tłumacza
i dokumentalisty-tłumacza języka niemieckiego. Podczas nauki prowadzone są zajęcia
z umiejętności tekstów pisanych w tym zwłaszcza specjalistycznych z dziedziny ekonomii
czy prawa, tekstów użytkowych, takich jak informacje o produktach, instrukcje, teksty
reklamowe oraz tłumaczenia konsekutywnego. Program studiów obejmuje zarówno naukę
przedmiotów teoretycznych, jak i praktycznych umiejętności, na przykład: praktyczne zajęcia
z tłumaczenia ustnego (konsekutywnego) i symultanicznego, tłumaczenie tekstów pisemnych
w tym także literackich oraz warsztaty przekładu literackiego, emisji głosu. Studenci zagłębią
tajniki tłumaczenia tekstów naukowych i użytkowych oraz przygotowują się efektywnie
notować podczas tłumaczeń ustnych. Dzięki nowoczesnym kabinom symulującą pracę
tłumaczy kabinowych, istnieje możliwość ćwiczenia także trudniejszych technik tłumacza
ustnego.
Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka języka niemieckiego i angielskiego,
 edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa,
 tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych angielsko-polskie, polsko-angielskie,
 kulturoznawstwo niemieckiego obszaru językowego,
 ustna komunikacja dwujęzyczna,
 literatura angielskiego obszaru językowego.
Kariera po studiach:
 instytucje państwowe,
 biznes międzynarodowy,
 biura tłumaczeń,
 placówki oświatowe,
 wydawnictwa,
 turystyka,
 firmy transportowe,
 marketing i firmy reklamowe,
 instytucje kulturalne.
http://ils.amu.edu.pl/index.php/pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-l/lingwistyka-stosowana/
(data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ils.amu.edu.pl/index.php/pl/component/content/article/8-pl/18-programstudiow/ (data dostępu: 09.12.2020)
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19. LINGWISTYKA STOSOWANA, BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Studia stacjonarne I stopnia
Lingwistyka stosowana bez znajomości języka niemieckiego to studia przeznaczone dla osób
z pasją poznawczą i wytrwałością w nauce. Kandydaci tej specjalności powinni wykazać się
znajomością języka angielskiego na poziomie B1. Naukę języka niemieckiego słuchacze rozpoczną od
podstaw. Studenci wybierają także lektorat z trzeciego języka obcego (język hiszpański, francuski,
rosyjski lub włoski). Celem tej specjalizacji jest uzyskanie przez absolwenta interpersonalnych
kompetencji, które pozwolą mu wykorzystać wiedzę o języku i jego wiadomości w różnych
dziedzinach nauki i życia. Absolwent lingwistyki stosowanej bez znajomości języka niemieckiego
uzyska tytuł asystenta językowego i zdobędzie umiejętności dotyczące tłumaczenia tekstów w obcym
języku, komunikacji interkulturalnej, biegłej znajomości języka angielskiego i niemieckiego.
Wybrane przedmioty:
 kultura języka,
 psychologia języka i komunikacji,
 edukacja informacyjna i źródłowa,
 praktyczna nauka języka niemieckiego – sprawności zintegrowane,
 kompozycja i redakcja tekstów użytkowych w ujęciu kontrastywnym angielsko-polskim,
 tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych niemiecko-polskie,
 język niemiecki i angielski w biznesie.
Kariera po studiach:
 placówki kulturalne,
 wydawnictwa,
 biura tłumaczeń,
 turystyka, hotelarstwo,
 przedsiębiorstwa (handlowe, transportowe, finansowe, produkcyjne),
 urzędy publiczne (urząd miasta, starostwa, powiatowe, różne działania ministerstw),
 sektorze usług oraz szkolnictwie (po ukończeniu cyklu pedagogicznego zgodnie ze
standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
http://ils.amu.edu.pl/index.php/pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-l/lingwistyka-stosowana-grupabez-znajomosci-jezyka-niemieckiego/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ils.amu.edu.pl/index.php/pl/component/content/article/8-pl/18-programstudiow/ (data dostępu: 09.12.2020)
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20. LINGWISTYKA STOSOWANA, SPECJALNOŚĆ LINGWISTYKA KOMPUTEROWA
Studia stacjonarne I stopnia
Filologia, specjalność lingwistyka komputerowa skierowana jest dla osób, które
w przyszłości chcą pracować z rożnego rodzaju zasobami językowymi (tekstami pisanymi
przechowywanymi w bibliotekach tradycyjnych i elektronicznych, na stronach internetowych,
nagraniami wypowiedzi w archiwach instytucji medialnych oraz instytutów badawczych). W trakcie
trzech lat edukacji studenci zapoznają się z technikami wydobywania informacji z repozytoriów
danych, uwarunkowaniami prawnymi ich gromadzeniem oraz udostępnianiem informacji. Dowiedzą
się także, jakimi środkami można automatycznie przetwarzać i analizować teksty zarówno pisane, jak
i mówione oraz zaznajomią się z działaniem stylizatora mowy. Absolwent po ukończeniu tej
specjalizacji zdobędzie wiedzę na temat gromadzenia, zabezpieczania oraz magazynowania zbiorów,
projektowania i tworzenia baz danych, redagowania specjalistycznych tekstów, znajomości zagadnień
z obszaru językoznawstwa, leksykologii, jak również metodologii, tworzenia interfejsów użytkownika,
a także zdobędzie informację na temat wpływu technologii języka na funkcjonowanie ludzkiego
mózgu. Od kandydatów oczekuje się znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1.
Wybrane przedmioty:
 interkulturowe problemy komunikacji i użycia języka,
 psychologia komunikacji międzyludzkiej,
 lingwistyczna eksploracja Internetu,
 fonetyka i fonologia,
 język a logika.
Kariera po studiach:
 placówki badawcze,
 archiwa,
 biura tłumaczeń,
 mas media,
 biblioteki cyfrowe.
http://ils.amu.edu.pl/index.php/pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-l/lingwistyka-stosowana,specjalnosc-lingwistyka-komputerowa/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ils.amu.edu.pl/index.php/pl/component/content/article/8-pl/18-programstudiow/ (data dostępu: 09.12.2020)
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21. FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ BAŁTOLOGIA - FILOLOGIA ŁOTEWSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza jako jeden z dwóch ośrodków akademickich
w Polsce ma w swojej ofercie studia bałtologii, gdzie realizowane są: filologia litewska oraz filologia
łotewska. Nabór na każdą ze specjalizacji odbywa się co dwa lata. Studenci kontynuują naukę języka
angielskiego bądź niemieckiego na poziomie zaawansowanym, dodatkowo od podstaw, poznają język
łotewski lub litewski. W programie nauczania studenci odbywają intensywny kurs języka
kierunkowego (łotewskiego bądź litewskiego), a także zapoznają się z historią, kulturą, literaturą oraz
folklorem wybranego kraju. W czasie trwania studiów studenci mają okazję skorzystać z wymiany
studenckiej.
Wybrane przedmioty:
 historia literatury łotewskiej/litewskiej,
 kultura współczesnej Litwy/ Łotwy,
 wstęp do literaturoznawstwa,
 wiedza o krajach bałtyckich,
 język angielski/niemiecki,
 teoria i praktyka przekładu.
Kariera po studiach:
 biura tłumaczeń,
 turystyka,
 wydawnictwa/dziennikarstwo,
 jednostki upowszechniania kultury,
 szkolnictwo wyższe.

http://ie.amu.edu.pl/struktura/zaklad-baltologii/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnoscbaltologia-filologia-lotewska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ie.amu.edu.pl/dla-studentow/program-studiow/
(data dostępu: 09.12.2020)

22. FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ ETNOLINGWISTYKA
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek etnolingwistyka to propozycja skierowana dla osób, które chciałby poznać
niestandardowy język obcy. Studenci uczą się przynajmniej dwóch języków. Podczas edukacji
słuchacze poznają tradycyjne języki europejskie, takie jak: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
hiszpański, ale również mniej popularne: języki Afryki, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu,
np. amharski, suahili, arabski, hindi, perski, chiński, khmerski czy japoński. (UWAGA: lista języków
może co roku może być zmieniana). Nauka języka (angielski lub niemiecki na studiach stacjonarnych,
angielski na studiach niestacjonarnych) na poziomie C2, natomiast dodatkowego na poziomie B1/B2.
Zajęcia prowadzone są przez osoby z odległych zakątków świata, które chętnie dzielą się swoimi
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doświadczeniem i pomagają przybliżyć kulturę oraz zwyczaje danego miejsca. Dodatkowo
w programie ujęto naukę literatury, językoznawstwa, kultury, historii, psycholingwistyki,
a także socjolingwistyki. W trakcie trzech lat edukacji studenci biorą czynny udział w promocji
języków, które poznają w czasie nauki, jak również pomagają przy organizacji imprez kulturalnych.
Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka I języka specjalności,
 socjolingwistyka,
 psycholingwistyka i akwizycja języka,
 wstęp do etnologii i antropologii kulturowej,
 historia i kultura obszaru drugiego języka specjalności.
Kariera po studiach:
 biura tłumaczeń,
 turystyka,
 wydawnictwa/dziennikarstwo,
 międzynarodowe przedsiębiorstwa,
 szkolnictwo wyższe.

http://ie.amu.edu.pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnoscetnolingwistyka (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ie.amu.edu.pl/dla-studentow/program-studiow/
(data dostępu: 09.12.2020)

23. FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI
Studia stacjonarne I stopnia
Studia filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji pomoże przyszłym
absolwentom zrozumieć, w jaki sposób należy prawidłowo przetwarzać informacje. Podczas edukacji
student pozna anatomię języka i jego podsystemów. Nauczy się jak z tej wiedzy korzystać, a także
pozna oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety czy
pracownikowi archiwum. Uzyska wiedzę o tym, jak funkcjonują archiwa informacji, jakie są dane
techniczne i prawne uwarunkowania ich gromadzenia, przechowywania czy udostępniania.
W programie studiów przewidziano naukę przedmiotów związanych z matematyką, logiką, ale
również z psycholingwistyką, socjolingwistyką nauką języków obcych. Student zdobędzie
podstawową wiedzę na temat programowania, przetwarzania informacji, a także kompetencji
językowych na poziomie B2. Studia umożliwiają zapoznanie się z projektami naukowymi związanymi
z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną czy badaniami nad językiem prawa, w
których słuchacz tego kierunku może uczestniczyć. Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest
zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, związanej z językiem obcym.
Wybrane przedmioty:
 językoznawstwo typologiczne i porównawcze,
 psycholingwistyka i akwizycja języka,
 współczesne teorie lingwistyczne,
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 wstęp do językoznawstwa,
 podstawy programowania.
Kariera po studiach:
 biura tłumaczeń,
 biblioteki,
 firmy brandingowe,
 archiwa,
 agencje informacyjne,
 agencje reklamowe.

http://ij.amu.edu.pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnoscjezykoznawstwo-i-nauka-o-informacji/ (data dostępu: 09.12.2020)

24. FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA KOREAŃSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Filologia, specjalność filologia koreańska jest kierunkiem przeznaczonym dla pasjonatów
i osób, które interesują się kulturą oraz językiem tego kraju. Zajęcia z lektorami koreańskimi
zapoznają studenta z gramatyką, ale także nauczą realnego użycia języka w danych sytuacjach
komunikacyjnych. W czasie trwania studiów istnieje także możliwość nauki europejskiego języka (do
wyboru np. język angielski, język niemiecki) na poziomie zaawansowanym. Dodatkowo można
skorzystać z innych lektoratów (chiński, japoński, wietnamski, arabski, hindi itd.).
Nauka języka koreańskiego rozpoczyna się od podstaw. W programie nauczania poruszane
są zagadnienia dotyczące kultury i literatury Korei, jak również wiedzy o społeczeństwie koreańskim.
W trakcie studiów możliwe są również semestralne lub roczne wyjazdy do Korei w ramach wymiany
międzynarodowej, a także bezpłatny letni lub zimowy kurs języka koreańskiego organizowany
corocznie przez Academy of Korean Studies w Seulu. W ramach programu europejskiego CEEPUS
student otrzymuje stypendium i ma możliwość studiowania oraz zbierania materiałów do pracy
badawczej w ośrodkach koreanistycznych w Europie takich jak: University of Vienna (Austria),
St. Kliment Ohridski Sofia University (Bługaria), Charles University (Czechy), Palacký University
Olomouc (Czechy), Eötvös Loránd University (Węgry), The University of Bucharest (Rumunia), BABES
BOLYAI University of Cluj-Napoca (Rumunia), Comenius University in Bratislava (Słowacja), University
of Ljubljana (Słowenia).
Wybrane przedmioty:
 historia Korei,
 historia literatury koreańskiej,
 stosunki międzykoreańskie,
 praktyczna nauka języka koreańskiego,
 gramatyka opisowa języka koreańskiego,
 historia współczesnej Korei I 1860-1945.
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Kariera po studiach:
 placówki oświatowe,
 placówki dyplomatyczne,
 placówki rozwoju kulturalnego,
 biura tłumaczeń,
 wydawnictwa zagraniczne.

https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnoscfilologia-koreanska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program zajęć: http://filkor.amu.edu.pl/?page_id=192&lang=pl/ (data dostępu: 09.12.2020)

25. FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ FILOLOGIA WIETNAMSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Od roku 2012/2013 Uniwersytet imienia Adam Mickiewicza jako jedyny w Polsce oferuje
kierunek filologia o specjalności Azji Południowo-Wschodniej. W czasie nauki studenci przechodzą
intensywny kurs i języka wietnamskiego, którego uczą od podstaw. Wybierając ten kierunek
kandydat, powinien posiadać tzw. słuch muzyczny, umożliwia to prawidłowe imitowanie zasłyszanych
dźwięków. Warto wspomnieć dla porównania język mandaryński ma cztery tony, a wietnamski aż
sześć. Oprócz nauki języka wietnamskiego istnieje możliwość studiowania języka angielskiego lub
niemieckiego. Dodatkowo studenci uczęszczają na zajęcia z historii, kultury i literatury Wietnamu.
W czasie studiów istnieje możliwość wyjazdu na roczne bądź półroczne stypendium do Wietnamu na
uniwersytecie w Ha Noi. Studenci filologii wietnamsko-tajskiej bardzo aktywnie włączają się w
przygotowanie dni kultury Wietnamu oraz Tajlandii gdzie wygłaszają referaty naukowe, pokazują
zdjęcia i opowiadają o swoich wyjazdach do Azji, prezentują tradycyjne tańce wietnamskie i tajskie.
Absolwenci tego kierunku nabywają wiedzę z umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka
wietnamskiego, literaturoznawstwa, podstaw translatoryki, kultury Wietnamu, historii i realiów
wietnamskich.
Wybrane przedmioty:
 wstęp do wiedzy o Azji Południowo-Wschodniej,
 praktyczna nauka języka wietnamskiego,
 gramatyka opisowa j. wietnamskiego,
 wstęp do literaturoznawstwa,
 historia Wietnamu.

Kariera po studiach:
 placówkach dyplomatycznych,
 turystyce,
 szkolnictwie wyższym,
 biurach tłumaczeń,
 wydawnictwach zagranicznych,
 korespondent zagraniczny (media).
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http://ie.amu.edu.pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnoscfilologie-azji-poludniowo-wschodniej-filologia-wietnamska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ie.amu.edu.pl/dla-studentow/program-studiow/
(data dostępu: 09.12.2020)

26. FILOLOGIA AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - FILOLOGIA INDONEZYJSKOMALAJSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza oferuje naukę na kierunku filologia indonezyjskomalajska. Podczas edukacji studenci gruntownie poznają język i kulturę Indonezji oraz Malezji,
a także kontynuują naukę języka angielskiego lub niemieckiego. Zapoznają się z historią, religią,
językoznawstwem obszaru Indoznezji i Malezji. Nauka języków indonezyjskiego i malezyjskiego jest
bardzo intensywna (2000 godzin zajęć) i obejmuje jego praktyczną część w tym również gramatyki
oraz fonetyki i fonologii. Najlepsi studenci mają szansę na otrzymanie stypendium i wyjazdy
zagraniczne na uczelnię w Indonezji lub Malezji, trwające od 3 do 16 miesięcy. Stypendyści mogą
wybrać program kulturowy (obejmujący kursy tańca, rzemiosła teatru lub fotografii) oraz językowy
(podczas, którego opanują w stopniu zaawansowanym język oraz zapoznają się z literaturą
indonezyjską). W trakcie edukacji studenci mogą zaangażować się w działalność promującą kulturę
krajów ich interesujących i wspólnie organizować dni Indonezji przy współpracy z ambasadą,
festiwale filmowe oraz wieczorki tematyczne. Ponadto wielu naszych studentów rozwija swoje pasje
dziennikarskie,
pisząc
artykuły
do
zaprzyjaźnionych
portali
internetowych
(www.mojaindonezja.pl, www.polska-azja.pl). Dla osób, które interesują się językoznawstwem, jest
możliwość aktywnego udziału w sekcji Azji Południowo-Wschodniej Studenckiego Koła Naukowego
REMAT. Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki
zawodowej, związanej z językiem obcym. Po ukończeniu I stopnia filologii Azji PołudniowoWschodniej – filologia indonezyjsko-malajska absolwent nabywa umiejętności w zakresie praktycznej
znajomości języka indonezyjskiego i malajskiego, pozna podstawy translatoryki, a także kulturę i
historię Indonezji i Malezji.
Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka języka indonezyjskiego i malajskiego,
 wstęp do językoznawstwa,
 gramatyka opisowa języka indonezyjskiego i malajskiego,
 teoria i praktyka przekładu,
 wstęp do wiedzy o Azji Południowo – Wschodniej,
Kariera po studiach:
 placówki dyplomatyczne,
 turystyka,
 placówki oświatowe,
 biura tłumaczeń,
 wydawnictwa,
 korespondent (media).
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http://orient.amu.edu.pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kursy/filologia-indonezyjsko-malajska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://orient.amu.edu.pl/plany-i-programy/ (data dostępu: 09.12.2020)

27. FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA UKRAIŃSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Studia na kierunku filologia ukraińska to nie tylko nauka języka obcego. Studenci mają
możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury,
obyczajów i kultury Ukrainy, a także związków kulturowych i historycznych Polaków, Ukraińców oraz
narodów sąsiednich. Język ukraiński zapisywany jest alfabetem, który stanowi odmianę cyrylicy.
Wywodzi się on z rodziny języków wschodniosłowiańskich i posługuje się nim ok. 37 mln ludzi.
Ma status języka urzędowego na Ukrainie, ale używany jest też w Rosji, Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Jego najdawniejsze ślady natomiast pojawiają się już w XII
wieku, w tekstach rusko-cerkiewno-słowiańskich, które pisane były w zachodniej części południowej
Rusi. Ze względów geograficznych i historycznych wykazuje naturalne podobieństwo do języka
białoruskiego i rosyjskiego, ale jego słownictwo wykazuje duży i stary wpływ języka polskiego.
W ramach przygotowanej ścieżki edukacyjnej studenci rozpoczynają naukę języka kierunkowego
od podstaw. Program studiów obejmuje również możliwość nauki języka angielskiego oraz drugiego
języka wschodniosłowiańskiego (rosyjskiego).
Wybrane przedmioty:
 gramatyka j. ukraińskiego,
 gramatyka konfrontatywna polsko-ukraińska,
 historia Ukrainy,
 historia literatury ukraińskiej,
 język mediów ukraińskich,
 psychologia.
Kariera po studiach:
 jako tłumacz w redakcjach, wydawnictwach, biurach tłumaczeń oraz instytucjach kulturalnooświatowych,
 w przedsiębiorstwach, instytucjach krajowych i międzynarodowych, które współpracują
z Ukrainą,
 w sektorze usług administracyjnych, turystycznych oraz logistyczno-transportowych, w
których wymagana jest biegła znajomość j. ukraińskiego i j. angielskiego oraz efektywna
komunikacja interkulturowa.

http://ifros.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnoscfilologia-ukrainska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=6798/ (data dostępu: 09.12.2020)
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28. FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA UKRAIŃSKA
Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ
Studia stacjonarne I stopnia
Głównym celem specjalności jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka ukraińskiego
i angielskiego. W ramach przygotowanej ścieżki edukacyjnej studenci rozpoczynają naukę języka
kierunkowego od podstaw. Uzyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii
języka ukraińskiego i angielskiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie
tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. Dodatkowo nabywają wiedzę
o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultur Ukrainy, Wielkiej
Brytanii i USA, a także wzajemnych związków kulturowych i historycznych.
Wybrane przedmioty:
 historia literatury ukraińskiej,
 historia literatury angielskiej i amerykańskiej,
 historia Ukrainy, Historia Wysp Brytyjskich i USA,
 gramatyka j. ukraińskiego,
 fonetyka i fonologia j. angielskiego,
 gramatyka konfrontatywna polsko-ukraińska,
 psychologia,
 język mediów ukraińskich,
 warsztaty pisemne i ustne j. ukraińskiego.
Kariera po studiach:
 placówki oświatowe,
 biura tłumaczeń,
 wydawnictwa,
 placówki dyplomatyczne,
 branża turystyczna,
 instytucje kulturalne,
 sektor usług wymagający znajomości języka ukraińskiego.

http://ifros.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 09.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnoscfilologia-ukrainska-z-filologia-angielska/ (data dostępu: 09.12.2020)
Program studiów: http://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=6798/ (data dostępu: 09.12.2020)
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29. FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA
Z FILOLOGIĄ UKRAIŃSKĄ
Studia stacjonarne I stopnia
Filologia rosyjska z filologią ukraińską jest specjalnością przeznaczoną dla osób, których
głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego oraz języka
ukraińskiego. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki,
historii języka rosyjskiego i ukraińskiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą
tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich.
W ramach specjalności, oprócz nauki języków obcych, studenci mają możliwość uzyskania
niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultur
Rosji, Ukrainy, a także wzajemnych związków kulturowych i historycznych Polaków, Rosjan
i Ukraińców. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez
pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy
w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku. Studenci mogą wybrać profil pedagogiczny,
umożliwiający pracę w szkołach, lub profil ogólny.
Wybrane przedmioty:
 gramatyka języka rosyjskiego i ukraińskiego,
 gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska oraz polsko-ukraińska,
 kultura rosyjskiego i ukraińskiego obszaru językowego,
 historia literatury rosyjskiej i ukraińskiej,
 historia Rosji,
 historia Ukrainy.
Kariera po studiach:
 placówki oświatowe,
 placówki dyplomatyczne,
 placówki kulturalne,
 biura tłumaczeń,
 wydawnictwa,
 branża turystyczna,
 media, wydawnictwa, redakcje czasopism,
 instytucje samorządowe i rządowe,
 sektor usług lub przemysłu wymagający zaawansowanej znajomości języka rosyjskiego i/lub
ukraińskiego oraz kultury państw słowiańskich.
http://ifros.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiarosyjska-z-filologia-ukrainska/ (data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: http://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=6798/ (data dostępu: 10.12.2020)
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30. FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA
(grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
Studia stacjonarne I stopnia
Studia przeznaczone są dla osób, które nie muszą znać języka rosyjskiego. W trakcie studiów
uczą się go od podstaw zdobywając wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki i historii języka rosyjskiego.
Studenci poznają również historię, obyczaje i kulturę Rosji, a także związki kulturowe pomiędzy Rosją
a Polską. Mają również możliwość nauki drugiego języka obcego, którym jest język angielski. Studenci
zdobywają również wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie translatologii, dzięki czemu
są przygotowani do tłumaczenia tekstów literackich, urzędowych, prawniczych oraz biznesowych.
Wybrane przedmioty:
 gramatyka współczesnego języka rosyjskiego,
 gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska,
 historia literatury rosyjskiej,
 historia Rosji,
 kultura rosyjskiego obszaru językowego,
 filozofia,
 psychologia,
 pedagogika,
 technologia informacyjna,
 język rosyjski w biznesie,
 warsztaty tłumaczeniowe pisemne i ustne.
Kariera po studiach:
 biura tłumaczeń,
 szkolnictwo wyższe,
 wydawnictwa zagraniczne,
 szkoły językowe,
 placówki dyplomatyczne,
 turystyka.
http://ifros.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiarosyjska/ (data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: http://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=6798/ (data dostępu: 10.12.2020)
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31. FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA
(grupa ze znajomością języka rosyjskiego)
Studia stacjonarne I stopnia
Filologia rosyjska jest specjalnością przeznaczoną dla osób, których głównym priorytetem jest
uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową
wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka rosyjskiego, a także teorii i praktyki translatologii
umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. Program
studiów obejmuje również możliwość nauki jednego z języków zachodnioeuropejskich (studia I i II
stopnia) oraz – w ramach studiów II stopnia – drugiego języka wschodniosłowiańskiego (ukraińskiego
lub białoruskiego). W ramach specjalności studenci, oprócz nauki języka mają możliwość uzyskania
niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultury
Rosji, a także związków kulturowych i historycznych Polaków i Rosjan. Wszystkie te aspekty są
niezbędne, aby nabyć wymagane przez pracodawców kompetencje oraz umiejętności w zakresie
dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.
Wybrane przedmioty:
 gramatyka współczesnego języka rosyjskiego,
 gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska,
 kultura rosyjskiego obszaru językowego, Historia literatury rosyjskiej,
 warsztaty tłumaczeniowe pisemne i ustne,
 historia Rosji,
 psychologia,
 pedagogika,
 technologia informacyjna,
 język rosyjski w biznesie.
Kariera po studiach:
 placówki oświatowe,
 placówki dyplomatyczne,
 placówki kulturalne,
 biura tłumaczeń,
 wydawnictwa,
 branża turystyczna,
 media, wydawnictwa, redakcje czasopism,
 instytucje samorządowe i rządowe,
 sektor usług lub przemysłu wymagający zaawansowanej znajomości języka rosyjskiego oraz
kultury państw słowiańskich.
http://ifros.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiarosyjska,-grupa-ze-znajomoscia-jezyka-rosyjskiego/ (data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: http://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=6798/ (data dostępu: 10.12.2020)

66

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

32. FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA
Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ
Studia stacjonarne I stopnia
Filologia rosyjska z filologią angielską jest specjalnością dla osób, których głównym
priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i języka rosyjskiego. Podczas
nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka angielskiego
i rosyjskiego, a także teorii i praktyki translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych,
prawniczych, biznesowych i literackich.
W ramach specjalności studenci, oprócz nauki języka, mają możliwość uzyskania niezbędnej
wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultur Rosji, Wielkiej
Brytanii i USA, a także ich wzajemnych związków kulturowych i historycznych. Wszystkie te aspekty
są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz
umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo
środowisku.
Specjalności:
 pedagogiczna,
 ogólna.

Wybrane przedmioty:










historia literatury angielskiej i amerykańskiej,
gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska,
gramatyka j. rosyjskiego,
historia literatury rosyjskiej,
historia Wysp Brytyjskich i USA,
historia Rosji,
fonetyka i fonologia j. angielskiego,
kultura rosyjskiego obszaru językowego,
pedagogika.

Kariera po studiach:
 placówki oświatowe,
 placówki dyplomatyczne,
 placówki kulturalne,
 biura tłumaczeń,
 wydawnictwa,
 branża turystyczna,
 media, wydawnictwa, redakcje czasopism,
 instytucje samorządowe i rządowe,
 sektor usług lub przemysłu wymagający zaawansowanej znajomości języka rosyjskiego i/lub
angielskiego oraz kultury państw słowiańskich.
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http://ifros.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiarosyjska-z-filologia-angielska/ (data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: http://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=6798/ (data dostępu: 10.12.2020)

33. FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Z
LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ
Studia stacjonarne I stopnia
W trakcie nauki studenci zdobywają przede wszystkim praktyczne umiejętności biegłego
posługiwania się językiem rosyjskim oraz niemieckim, zarówno w mowie, jak i piśmie. Przygotowują
również do tłumaczenia tekstów urzędowych, biznesowych, prawniczych oraz literackich. Studia
wyposażają studentów w wiedzę z zakresu literatury i kultury Rosji oraz Niemiec.
Wybrane przedmioty:
 gramatyka języka rosyjskiego,
 gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska,
 trening kompetencji międzykulturowej w biznesie,
 kompozycja i redakcja tekstów użytkowych w j. niemieckim,
 historia literatury rosyjskiej,
 historia Rosji,
 psychologia.
Kariera po studiach:
 biura tłumaczeń,
 szkolnictwo wyższe,
 wydawnictwa zagraniczne,
 szkoły językowe,
 placówki dyplomatyczne,
 turystyka.
http://ifros.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologia,-specjalnosc-filologiarosyjska-z-lingwistyka-stosowana/ (data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: http://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=6798/ (data dostępu: 10.12.2020)

34. FILOLOGIA REGIONÓW, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA FIŃSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza jako pierwszy w kraju utworzył specjalność filologię
fińską i do tej pory cieszy się ona dużą popularnością. Studia te umożliwiają dogłębne zapoznanie się
z językoznawstwem i szeroko rozumianą kulturą fińską. W programie studiów, obok zajęć
z praktycznej nauki języka fińskiego oraz angielskiego lub niemieckiego, znajdują się także kursy,
których celem jest zapoznanie studenta z kulturą i realiami Finlandii, takie jak historia literatury
fińskiej czy kultura Skandynawii. Kontakt z fińską kulturą zapewniają również organizowane co
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pewien czas przez Koło Przyjaciół Finlandii POHJOLA rozmaite imprezy kulturalne, np. otwarte lekcje
języka fińskiego. Absolwenci tego kierunku mają możliwości skorzystania z wielu ciekawych ofert
pracy, miedzy innymi w polskich oddziałach fińskich firm. W trakcie studiów istnieje możliwość
skorzystania z programów stypendialnych oraz letnich kursów językowych organizowanych w różnych
fińskich miastach.
Wybrane przedmioty:
 historia literatury fińskiej,
 akwizycja języka,
 praktyczna nauka języka fińskiego,
 język angielski/język niemiecki,
 gramatyka opisowa języka fińskiego,
 realioznawstwo fińskie.
Kariera po studiach:
 międzynarodowe firmy,
 biura tłumaczeń,
 turystyka,
 administracja,
 placówki kulturalne.
http://zfu.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kursy/filologia-finska/ (data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: http://zfu.home.amu.edu.pl/plany-studiow/ (data dostępu: 10.12.2020)

35. FILOLOGIA REGIONÓW, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA NOWOGRECKA
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek filologia regionów, specjalność nowogrecka skierowana jest dla osób, których
fascynuje język i kultura Grecji. Podczas trzech lat edukacji absolwent zdobędzie umiejętności
porozumiewania się w tym języku na poziomie komunikatywnym (poziom B2). Nauka tego języka
rozpoczyna się od poziomu podstawowego. Różnorodne i ciekawe zajęcia pozwolą słuchaczowi
uzyska wiedzę w zakresie podstawowej translatoryki, literatury, języka, kultury, a także historii Grecji
oraz Cypru. Zajęcia prowadzone są przez Greków oraz doświadczonych wykładowców z Polski.
Oprócz języka greckiego słuchacze będą kontynuować naukę języków, których uczyli się wcześniej na
poziomie zaawansowanym (np. angielski, niemiecki). W trakcie studiów możliwe jest rozpoczęcie
dodatkowych lektoratów (włoski, francuski, hiszpański, litewski oraz inne języki europejskie
i azjatyckie). Istnieje również możliwość wyjazdów stypendialnych odbywających się zarówno
w czasie studiów, jak i w okresie letnim, podczas dłuższych i krótszych wyjazdów do Grecji i na Cypr.
Po zakończeniu studiów licencjackich istnieje możliwość kontynuowania nauki na
specjalności lingwistyka kulturowa: region śródziemnomorski.
Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka języka nowogreckiego,
 językoznawstwo nowogreckie,
 literatura nowogrecka,
 nauka drugiego języka europejskiego ( do wyboru: niemiecki, angielski lub francuski),
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 Przedmioty do wyboru (np. elementy lingwistyki kulturowej, komparatystyka kulturowa i
literacka, socjolingwistyka, komunikacja specjalistyczna).
http://zfu.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologie-regionow,-specjalnoscfilologia-nowogrecka2/ (data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: http://zfu.home.amu.edu.pl/plany-studiow/ (data dostępu: 10.12.2020)

36. FILOLOGIA REGIONÓW, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA WĘGIERSKA
Studia stacjonarne I stopnia
Filologia, specjalność filologia węgierska oferowana przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza to propozycja dla osób, które chciałyby nauczyć się ciekawego języka. Intensywny kurs
języka węgierskiego zaczyna się od podstaw. W czasie trwania edukacji studenci kontynuują naukę
języka, którego uczyli się wcześniej na poziomie zaawansowanym (język angielski albo niemiecki).
W trakcie nauki student zapozna się literaturą, kulturą i historią Węgier. Szerzej pozna gramatykę,
stylistykę historii języka kierunkowego węgierskiego. Istnieje możliwość wyjazdów stypendialnych
na Węgry i do innych krajów. Absolwenci hungarystyki są nie tylko tłumaczami. Cały czas poszukuje
się osób władających językiem węgierskim do pracy w administracji, handlu międzynarodowym,
finansach, księgowości, logistyce, turystyce i wielu innych dziedzinach. Rzadko spotykana znajomość
języka zwiększy konkurencyjność na rynku pracy.

Wybrane przedmioty:
 praktyczna nauka języka węgierskiego,
 gramatyka opisowa j. węgierskiego,
 aktywizacja języka,
 wstęp do literaturoznawstwa węgierskiego,
 historia Węgier.
Kariera po studiach:
 administracja,
 handel międzynarodowy,
 finanse,
 księgowość,
 logistyka,
 turystyka,
 tłumacz,
 placówki kulturalne.
http://zfu.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologie-regionow,-specjalnoscfilologia-wegierska/ (data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: http://zfu.home.amu.edu.pl/plany-studiow/ (data dostępu: 10.12.2020)
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37. FILOLOGIE REGIONÓW, SPECJALNOŚĆ LINGWISTYKA KULTUROWA – REGION
AZJATYCKI: DALEKOWSCHODNI
Studia stacjonarne I stopnia
Obecnie język japoński jest bardzo popularny ze względu na kulturę i gospodarkę Japonii.
Z kolei językiem indonezyjskim włada aż 270 milionów osób w samej Indonezji. Studenci tego
kierunku uczą się jednocześnie dwóch azjatyckich języków: indonezyjskiego oraz japońskiego.
Dodatkowo, student uczy się trzeciego, wybranego przez siebie języka europejskiego (angielski,
niemiecki lub francuski). W trakcie studiów poznają również historię, zwyczaje, kulturę oraz
ekonomię krajów Azji Wschodniej. Dzięki ciągłej nauce języków, po trzech latach, będą się nimi
posługiwać na wysokim poziomie. Zdobyta wiedza o kulturze oraz umiejętności językowe dają im
ogromne możliwości pracy na rynku azjatyckim lub w międzynarodowych korporacjach
współpracujących z przedsiębiorstwami Azji Wschodniej. W ramach kierunku istnieje możliwość
wyjazdu na stypendium do Indonezji.
Wybrane przedmioty:
 630 godzin praktycznej nauki języka indonezyjskiego,
 420 godzin nauki języka japońskiego,
 300 godzin innego języka europejskiego angielskiego, niemieckiego lub francuskiego (poziom
zaawansowany) albo niemieckiego lub francuskiego (poziom podstawowy).
 psycholingwistyka,
 historia regionu,
 dane lingwistyczna – analiza i ewaluacja,
 komunikacja specjalistyczna lub teoria przekładu,
 przedmioty do wyboru (np. komparatystyka kulturowa i literacka, filozofia języka,
konwersatoria monograficzne, komunikacja specjalistyczna).
Kariera po studiach:
 jako tłumacz,
 specjalista ds. komunikacji międzykulturowej,
 turystyka,
 administracja,
 HR,
 międzynarodowe korporacje,
 placówki kulturalne.

http://zfu.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologie-regionow,-specjalnosclingwistyka-kulturowa-region-azjatycki-dalekowschodni/ (data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: http://zfu.home.amu.edu.pl/plany-studiow/ (data dostępu: 10.12.2020)
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38. FILOLOGIE REGIONÓW, SPECJALNOŚĆ LINGWISTYKA KULTUROWA – REGION
EUROPEJSKI: BAŁTYCKI
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek ten zakłada intensywną naukę dwóch języków regionu bałtyckiego: litewskiego oraz
szwedzkiego. Oba te języki odgrywają dużą rolę w obrębie basenu Morza Bałtyckiego, co daje
absolwentom duże możliwości przyszłej pracy. Ponad połowa godzin zajęć poświęcona jest na
praktyczną naukę języków, pozostała część to przedmioty językoznawcze oraz kulturoznawcze
związane z regionem bałtyckim. Studia obejmują również naukę dodatkowego języka europejskiego.
Studenci mogą wybrać pomiędzy angielskim, niemieckim, a także francuskim.
Wybrane przedmioty:
 630 godzin języka litewskiego
 420 godzin języka szwedzkiego
 300 godzin innego języka europejskiego angielskiego, niemieckiego lub francuskiego (poziom
zaawansowany) albo niemieckiego lub francuskiego (poziom podstawowy).
 psycholingwistyka,
 historia regionu,
 dane lingwistyczna – analiza i ewaluacja,
 komunikacja specjalistyczna lub teoria przekładu,
 przedmioty do wyboru (np. komparatystyka kulturowa i literacka, filozofia języka,
konwersatoria monograficzne, komunikacja specjalistyczna)
Kariera po studiach:
 jako tłumacz,
 praca naukowa,
 turystyka,
 administracja,
 działy obsługi klienta,
 HR,
 międzynarodowe korporacje,
 placówki kulturalne.

http://zfu.home.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-f/filologie-regionow,-specjalnosclingwistyka-kulturowa-region-europejski-baltycki/ (data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: http://zfu.home.amu.edu.pl/plany-studiow/ (data dostępu: 10.12.2020)
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
1. PRAWO
Studia jednolite magisterskie
Wydział Prawa Uniwersytetu Poznańskiego zainaugurował swoją działalność 1 kwietnia 1919
r. Był pierwszym wydziałem nowopowołanej uczelni poznańskiej, Wszechnicy Piastowskiej. Oznacza
to, że poznański Wydział Prawa, obok Krakowa (1364) i Warszawy (1816), jest trzecim najstarszym
wydziałem tego typu w Polsce, jeżeli wziąć pod uwagę polskie tradycje akademickie.
Prawo należy do kategorii nauk społecznych, których ogólnym przedmiotem badań
są określone procesy społeczne. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę z zakresu aktualnego
prawa polskiego i unijnego, a także orzecznictwa sądów i trybunałów. Poznają mechanizmy tworzenia
i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych, oraz uczą się posługiwania językiem
specjalistycznym z zakresu prawa. Zdobywają też umiejętność rozumienia tekstów prawnych,
posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość
dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa.
Wybrane przedmioty:
 doktryny polityczno – prawne,
 logika prawnicza,
 prawo rzymskie,
 prawo wyznaniowe,
 prawo karne,
 prawo cywilne,
 prawo Unii Europejskiej,
 prawo międzynarodowe publiczne,
 kryminalistyka,
 publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji,
 prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 prawo rolne,
 prawo karne skarbowe.
Kariera po studiach:
 wymiar sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura, adwokatura),
 obsługa prawna podmiotów gospodarczych (radca prawny),
 notariat,
 administracja państwowa,
 administracja samorządowa,
 policja.
https://prawo.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-p/prawo/
(data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: https://prawo.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/zasady-studiowania/planystudiow-na-rok-akademicki-20202021/ (data dostępu: 10.12.2020)
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2. ADMINISTRACJA
Studia stacjonarne I stopnia
Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu
nauk o administracji i o prawie, podstawową wiedzą ekonomiczną oraz wiedzę z zakresu
samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalność gospodarczej. Dodatkowo nabędzie umiejętności
z zakresu posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie
i rozumienie zjawisk prawnych oraz podstawowymi pojęciami z zakresu historii i historii administracji,
analizy wydarzeń i procesów historycznych na zasadzie porównawczej, rozumienia procesu narodzin
nowoczesnej administracji publicznej i jej ewolucji w czasach nowożytnych. Znajomość struktur
i podstaw prawa Unii Europejskiej pozwoli absolwentowi na inicjowanie i doskonalenie współpracy
na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach państw członków Unii Europejskiej.
Wybrane przedmioty:
 demografia ze statystyką,
 doktryny polityczno – prawne,
 konstytucyjny system organów państwowych,
 makro i mikroekonomia,
 prawo konstytucyjne,
 zarządzanie zasobami ludzkimi,
 współczesna historia administracji,
 administracja rolnictwo i polityka rolna,
 finanse publiczne i prawo finansowe,
 instytucje Unii Europejskiej,
 prawo międzynarodowe publiczne,
 prawo cywilne,
 prawo administracyjne,
 zamówienia publiczne.
Kariera po studiach:
 administracja rządowa,
 jednostki organizacyjne podporządkowane samorządom lokalnym,
 organizacje pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
 instytucje społeczne,
 instytucje kulturalne,
 instytucje oświatowe,
 przedsiębiorstwach, dla których administracja publiczna jest głównym partnerem
handlowym,
 organy administracji skarbowej,
 instytucje zajmujące się integracją europejską,
 firmy konsultingowe.
https://prawo.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-a/administracja/
(data dostępu: 10.12.2020)
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Program studiów: https://prawo.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/zasady-studiowania/planystudiow-na-rok-akademicki-20202021/(data dostępu: 10.12.2020)

3. KIERUNEK PRAWNO – EKONOMICZNY
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek prawno-ekonomiczny jest prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii
Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A Mickiewicza.
Jego celem jest kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte
rzetelną wiedzą ekonomiczną. Adresowany jest do absolwentów szkół średnich interesujących się
zarówno zagadnieniami gospodarczymi, jak i stroną prawną procesów ekonomicznych.
Kierunek posiada innowacyjny charakter, o czym świadczy program kształcenia, który
umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności doradczych
i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu
prawnym i gospodarczym. Absolwenci to eksperci w procesie doradztwa podmiotom gospodarczym.
W ramach kierunku studiów przygotowywani są do podejmowania tradycyjnych funkcji
przewidzianych dla osób kończących studia ekonomiczne, ale również uzyskują kompetencje
zawodowe pozwalające na aspirowanie do zajmowania stanowisk, wymagających swobodnego
poruszania się w sferze prawa. Efektem kształcenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej na temat
ekonomiczno-prawnych uwarunkowań współpracy biznesu z otoczeniem gospodarczym,
instytucjonalnym oraz prawnym. Dodatkowo nabycie wiedzy teoretycznej o zasadach
funkcjonowania rynku w układzie prawno-ekonomicznym, a także o obowiązującym prawie
cywilnym, administracyjnym, karnym, finansowym i gospodarczym.
Wybrane przedmioty:
 matematyka z elementami logiki formalnej,
 podstawy prawa cywilnego,
 podstawy prawoznawstwa i logiki prawniczej,
 podstawy polityki gospodarczej,
 podstawy rachunkowości,
 informatyka ekonomiczna,
 prawo ubezpieczeń gospodarczej,
 prawo zobowiązań,
 ubezpieczenia,
 prawo ubezpieczeń gospodarczych,
 międzynarodowe prawo podatkowe,
 prawo karne gospodarcze,
 strategia zrównoważonego rozwoju.
Kariera po studiach:
 stanowiska operacyjne, analityczne i menedżerskie w przedsiębiorstwach sektora
prywatnego i publicznego,
 kancelarie radcowskie,
 organizacje i instytucje publiczne,
 organizacje i instytucje pozarządowe,
75

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu








banki,
firmy ubezpieczeniowe,
firmy inwestycyjne,
przedsiębiorstwa usługowo –handlowe,
urzędy skarbowe,
organy celne.

https://prawo.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-k/kierunek-prawno-ekonomiczny/
(data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: https://prawo.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/zasady-studiowania/planystudiow-na-rok-akademicki-20202021/ (data dostępu: 10.12.2020)

4. PRAWO EUROPEJSKIE
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek prawo europejskie należy do obszaru nauk społecznych. Treści kształcenia
koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawnych, jak również innych
wybranych nauk społecznych. Uwzględniają perspektywę historycznych, politycznych, społecznych
i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych,
organizacyjno-prawnych i gospodarczych.
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa i polityki Unii Europejskiej.
Opanujesz dwa języki obce. Nabędziesz umiejętność analizowania zjawisk i procesów społecznych.
Poznasz sposoby pozyskiwania i przekazywania informacji, pracy w grupie i organizowania zespołu,
natomiast po ukończeniu studiów drugiego stopnia będziesz potrafił analizować przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk społecznych, a także podejmować decyzje w tym zakresie.
Wybrane przedmioty:
 antropologia kulturowa Europy,
 ekonomia i przedsiębiorczość,
 europejskie i krajowe systemy informatyczne,
 historia polityczna Europy,
 język angielski: język gospodarki i polityki,
 prawo konstytucyjne,
 procesy integracji politycznej w Europie,
 europejskie i polskie prawo cywilne,
 finanse Unii Europejskiej,
 język angielski prawniczy: Employment Law,
 prawa człowieka i ich ochrona,
 prawo międzynarodowe publiczne,
 współczesne ideologie polityczne,
 aktualne problemy Unii Europejskiej,
 fundusze europejskie,
 program Natura 2000.
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Kariera po studiach:
 administracja unijna,
 administracja rządowa,
 administracja samorządowa,
 organizacje międzynarodowe,
 przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej,
 placówki kulturalne,
 placówki naukowe,
 wydawnictwa,
 środki masowego przekazu,
 podmioty ubiegające się o fundusze unijne i administrujących programami unijnymi
https://prawo.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-p/prawo-europejskie/
(data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: https://prawo.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/zasady-studiowania/planystudiow-na-rok-akademicki-20202021/ (data dostępu: 10.12.2020)

5. ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek oparty na innowacyjnej formule pozwalającej na jednoczesne pozyskanie
kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu
gospodarczego. Interdyscyplinarny program studiów jest punktem wyjścia do budowania i rozwoju
kariery zawodowej w różnych obszarach biznesu.
Absolwent kierunku zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu,
nauk pokrewnych i prawa dotyczącą istoty i problemów funkcjonowania organizacji
(tj. przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa). Jest przygotowany
do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi,
rzeczowymi, finansowymi i informacjami z uwzględnieniem regulacji prawnych. Jest zdolny
do organizowania działalności podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawnych
aspektów ich funkcjonowania oraz do efektywnego wspierania podmiotu lub departamentu
zapewniającego obsługę prawną przedsiębiorstwa.
Wybrane przedmioty:
 koncepcje zarządzania,
 prawo bankowe,
 prawo spółek handlowych,
 psychologia w zarządzaniu,
 statystyka matematyczna,
 sporządzanie umów,
 analiza i zarządzanie inwestycjami,
 ekonomia menedżerska,
 prawo odszkodowawcze i ubezpieczeniowe,
 zaawansowana rachunkowość zarządcza,
 zarządzanie strategiczne.
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Kariera po studiach:
 przedsiębiorstwa: specjalista organizacji i zarządzania oraz menedżer średniego szczebla
zarządzania,
 własna działalność gospodarcza,
 jednostki administracji rządowej,
 jednostki administracji samorządowej,
 administracja publiczna związana z obsługą przedsiębiorstw.
https://prawo.amu.edu.pl/ (data dostępu: 10.12.2020)
https://amu.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/kierunki-na-litere-z2/zarzadzanie-i-prawo-wbiznesie/ (data dostępu: 10.12.2020)
Program studiów: https://prawo.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/zasady-studiowania/planystudiow-na-rok-akademicki-20202021/ (data dostępu: 10.12.2020)
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