
HELWETOLOGIA
Studia szwajcarskie



Helwetologia to studia szwajcarskie, 
czyli pierwszy na świecie kierunek po-
święcony Szwajcarii, łączący kilka ob-
szarów, nie tylko z dziedziny nauk huma-
nistycznych.

Helwetologia to kierunek integrujący 
dziedzinę nauk humanistycznych z dzie-
dziną nauk społecznych. Helwetologia 
łączy perspektywę humanistyczną, 
w tym językoznawstwo i literaturoznaw-
stwo, z perspektywą nauk społecznych, 
tj. naukami o polityce i administracji.

Studia mają profil ogólnoakademicki  
i obejmują moduły służące zdobywa-
niu przez studenta pogłębionej wiedzy  
i umiejętności teoretycznych w zakresie 
Szwajcarii, powiązane z badaniami na-
ukowymi prowadzonymi w jednostkach 
organizacyjnych współtworzących kie-
runek helwetologia.

Jako student helwetologii możesz brać 
udział w wielu ciekawych warsztatach 
i szkoleniach.

CZY TEN KIERUNEK JEST DLA 
MNIE?

TO, CO WYROZNIA TEN KIERU-
NEK:INTERDYSCYPLINAROSC 
I UNIKATOWOSC

CZEGO MOGE SIE SPODZIE-
WAC POZA ZAJECIAMI?

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

TAK, jeżeli:

poszukujesz studiów dających wie-
dzę w kilku obszarach;

poszukujesz studiów, które można 
połączyć z pracą lub drugim kierunkiem;

widzisz swoją ścieżkę zawodową w 
mediach, dyplomacji lub międzynarodo-
wym środowisku biznesowym.

CZEGO WŁASCIWIE SIE DOWIEM  
I NAUCZE NA TYM KIERUNKU?

Absolwent kierunku zna i rozumie:

przedmiot badań helwetologicznych 
i jego umiejscowienie w naukach hu-
manistycznych i społecznych,

terminologię na poziomie rozszerzo-
nym, teorię, metodologię i stan badań 
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiów 
szwajcarskich,

współczesne dokonania ośrodków 
i szkół badawczych oraz główne ten-
dencje rozwojowe w badaniach nad li-
teraturą i kulturą Szwajcarii,

w pogłębionym stopniu wybrane 
fakty, procesy i zjawiska zachodzące 
w obszarach literatury i kultury współ-
czesnej Szwajcarii,

w pogłębionym stopniu rozwój histo-
ryczny systemu politycznego Szwajcarii,

etyczne uwarunkowania działalności 
zawodowej, w tym badawczej,

w pogłębionym stopniu mechanizm 
funkcjonowania systemu językowego 
w Szwajcarii, jego zróżnicowania, jak i 
wpływu czynników społecznych na po-
ziom umiejętności komunikacyjnych,

w pogłębionym stopniu wy-
brane zagadnienia komparaty-
styki kulturowej i literackiej z za-
kresu studiów szwajcarskich;  



Absolwenci helwetologii na Wydziale 
Neofilologii UW pracują przede wszyst-
kim:

w międzynarodowych firmach sta-
wiających na wielokulturowe zespoły;

w dyplomacji i administracji publicz-
nej;

w instytucjach kultury;
w mediach.

GDZIE ZNAJDE PRACE PO 
TYM KIERUNKU?

Studia II stopnia: tryb stacjonarny

JAKIE TRYBY STUDIOW MAM DO 
WYBORU NA TYM KIERUNKU?

Szczegółowe informacje dotyczące re-
krutacji na helwetologię znajdują się pod 
następującym linkiem:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/
programme/S2-HW/
(stacjonarne studia II stopnia)

JAK MOGE DOSTAC SIE NA TEN 
KIERUNEK?

Zapraszamy na stronę internetową hel-
wetologii oraz Wydziału Neofilologii UW.

Strona helwetologii:
https://www.germanistyka.uw.edu.pl/
helwetologia-ii/ 

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

GDZIE MOGE ZNALEZC WIECEJ 
INFORMACJI? 


