
Filologia
WŁOSKA



Student filologii włoskiej na Wydziale 
Neofilologii UW uczy się języka włoskie-
go, który z czasem staje się narzędziem 
do dalszych poszukiwań, rozwijania za-
interesowań, poznawania włoskiej lite-
ratury, kultury, historii i uwarunkowań 
społeczno-politycznych Włoch.  

Będziesz miał możliwość wyjazdów 
zagranicznych w  ramach programu 
Erasmus+. Będzie to wspaniała okazja, 
by pogłębić wiedzę oraz poznać nowy 
kraj i jego kulturę; 

To znaczy, że studia na filologii włoskiej 
to nie tylko nauka języka. Nauka języka 
włoskiego zajmuje oczywiście bardzo 
ważne miejsce w programie studiów, 
ale duży nacisk kładziony jest także na 
literaturę, historię i kulturę Półwyspu 
Apenińskiego różnych epok oraz na 
przedmioty językoznawcze.   

Podczas studiów na kierunku filologia 
włoska biegle opanujesz język włoski, 
uznawany za jeden z najpiękniejszych 
języków europejskich; 

TO, CO WYROZNIA TEN KIERU-
NEK:INTERDYSCYPLINARNOSC

CZEGO MOGE SIE SPODZIE-
WAC POZA ZAJECIAMI?

CZEGO WŁASCIWIE SIE DOWIEM 
I NAUCZE NA TYM KIERUNKU?

CO TO DOKŁADNIE OZNACZA, 
ZE TEN KIERUNEK JEST IN-
TERDYSCYPLINARNY?

CZY WIESZ, ZE...
 
Katedra Italianistyki w ramach programu 
Erasmus+ podpisała ponad 40 umów part-
nerskich z uczelniami m.in. we Włoszech, 
Francji, Hiszpanii, Niemczech czy Belgii.

będziesz mógł odbyć semestralne 
lub roczne studia na innym polskim 
uniwersytecie biorącym udział w pro-
gramie MOST;

będziesz mógł skorzystać z szero-
kiej oferty wykładów gościnnych;

będziesz mógł uczestniczyć w za-
jęciach Szkoły Letniej – cyklu warsz-
tatów i seminariów adresowanych 
do studentów, którzy pragną nabyć 
umiejętności cenione na rynku pracy 
oraz poszerzyć swoje kompetencje 
językowe;

będziesz mógł brać udział w wielu 
ciekawych wydarzeniach o charak-
terze kulturalnym organizowanych 
przez Włoski Instytut Kultury oraz 
Ambasadę Włoch;

będziesz mógł rozwijać swoje za-
interesowania w kołach naukowych 
działających w Katedrze Italianistyki. 

poznasz i zrozumiesz włoską litera-
turę, kulturę oraz uwarunkowania spo-
łeczne i polityczne Włoch; 

dzięki zajęciom językoznawczym do-
wiesz się, jak rozwijał się język włoski, 
opanujesz jego struktury i zrozumiesz 
ich funkcjonowanie;

zdobędziesz kompetencje z zakresu 
metodyki nauczania języka włoskiego 
jako obcego;

 
uzyskasz wiedzę na  temat teo-

rii tłumaczeń, spróbujesz swoich sił 
na warsztatach przekładowych;

samodzielnie wybierzesz najciekawsze 
zajęcia specjalizacyjne: utworzysz własną 
mozaikę, która odzwierciedli Twoje zain-
teresowania i plany na przyszłość. 



TAK, jeżeli:

jesteś zainteresowany naukami hu-
manistycznymi oraz ich rolą we współ-
czesnym świecie;

myślisz o pracy w mediach, dyploma-
cji bądź administracji publicznej; 

lubisz uczyć się języków obcych; 

chciałbyś bliżej poznać Włochy, ich 
literaturę, kulturę i historię;

chciałbyś pracować jako tłumacz, wy-
kładowca lub lektor języka włoskiego.

CZY TEN KIERUNEK JEST DLA 
MNIE?

Absolwenci filologii włoskiej na Wy-
dziale Neofilologii UW pracują przede 
wszystkim: 

we włoskich firmach działających 
na polskim rynku;

w międzynarodowych korporacjach;

w szkolnictwie wyższym;

GDZIE ZNAJDE PRACE PO TYM 
KIERUNKU?

jako lektorzy języka włoskiego w szko-
łach publicznych, prywatnych i językowych;

w polskich i włoskich instytucjach kul-
tury i w mediach;

jako tłumacze.

Studia I stopnia: tryb stacjonarny

Studia II stopnia: tryb stacjonarny

tryb niestacjonarny
(wieczorowy)

Szczegółowe informacje dotyczące re-
krutacji na filologię włoską znajdują się 
pod następującymi linkami: 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/
programme/S1-FLIT/?from=field:P_FLIT
(stacjonarne studia I stopnia)

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/
programme/NW1-FLIT/?from=field:P_FLIT 
(niestacjonarne studia I stopnia)

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/pro-
gramme/S2-FLIT/?from=field:P_FLIT
(stacjonarne studia II stopnia)

JAKIE TRYBY STUDIOW MAM DO 
WYBORU NA TYM KIERUNKU?

JAK MOGE DOSTAC SIE NA 
TEN KIERUNEK?

GDZIE MOGE ZNALEZC WIE-
CEJ INFORMACJI? 

Zapraszamy na stronę internetową i do 
mediów społecznościowych Katedry 
Italianistyki oraz Wydziału Neofilologii 
UW.

Strona Katedry Italianistyki UW:
https://www.italianistyka.uw.edu.pl/ 

Strona koła naukowego „Sztuka Wło-
ska w tłumaczeniu”:
http://sztukawloskawtlumaczeniu.
uw.edu.pl

Strona koła naukowego „Sztuka Wło-
ska w tłumaczeniu” na Facebooku:
https://www.facebook.com/sztu-
kawloskawtlumaczeniu/

Strona koła naukowego „Koło Kultury 
Włoskiej” na Facebooku:
https://www.facebook.com/KoloKul-
turyWloskiej/

Strona Koła Naukowego Doktorantów 
„ItaLinguistica” na Facebooku:
https://www.facebook.com/italin-
guistica

Strona Wydziału Neofilologii UW:
https://neofilologia.uw.edu.pl/


