
HUNGARYSTYKA



Hungarystyka na Wydziale Neofilolo-
gii UW to kierunek obejmujący wiele 
różnych dziedzin, takich jak: język wę-
gierski, węgierskie językoznawstwo, li-
teratura, historia, kultura, wiedza o spo-
łeczeństwie i życiu politycznym Węgier.

Jako student hungarystyki:
masz możliwość wyjazdów na sty-

pendia na Węgry oraz do innych krajów 
(Estonia, Finlandia, Chorwacja) w ra-
mach kilku programów stypendialnych;

  

To znaczy, że studia na hungarystyce to 
nie tylko nauka języka węgierskiego. Jest 
on oczywiście bardzo ważny, jego nauka 
jest bardzo intensywna, ale jest też trak-
towany jako narzędzie. Głównym celem 
tego kierunku jest bowiem połączenie 
wysokich kompetencji językowych z sze-
roką wiedzą o języku, kulturze, literatu-
rze, historii oraz uwarunkowaniach spo-
łeczno-politycznych Węgier. 

Dzięki dużej liczbie godzin zajęć ję-
zykowych nauczysz się biegle języka 
węgierskiego, uchodzącego za jeden 
z najciekawszych w Europie;

poznasz węgierską literaturę, kultu-
rę, historię oraz współczesne uwarun-
kowania społeczno-polityczne Węgier;

w ramach zajęć z języka węgierskie-
go przyswoisz słownictwo specjali-
styczne z wielu dziedzin;

 
jeżeli myślisz o pracy tłumacza, bę-

dziesz miał okazję zdobyć również 
podstawy warsztatu tłumaczeniowego 
w zakresie literatury pięknej oraz języ-
ków specjalistycznych;

w toku studiów I stopnia opanujesz 
także solidne podstawy drugiego języka 
ugrofińskiego: fińskiego lub estońskiego. 

TO, CO WYROZNIA TEN  KIERU-
NEK:INTERDYSCYPLINARNOSC

CZEGO MOGE SIE SPODZIE-
WAC POZA ZAJECIAMI?

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

CZY WIESZ, ZE...
 
hungarystyka na Uniwersytecie Warszawskim jest 
najstarszym tego typu kierunkiem w Polsce? Ka-
tedra Hungarystyki UW jest też jednym z najwięk-
szych i najważniejszych ośrodków studiów hunga-
rystycznych na całym świecie.

CZEGO WŁASCIWIE SIE DOWIEM 
I NAUCZE NA TYM KIERUNKU?

możesz brać udział w warszta-
tach i konferencjach organizowanych 
w ramach programu Central, skupia-
jącego hungarystyki z Warszawy, Bu-
dapesztu, Berlina, Pragi i Wiednia;   

możesz korzystać z szerokiej 
oferty wykładów gościnnych; 

masz okazję brać udział w wy-
darzeniach organizowanych przez 
Węgierski Instytut Kultury oraz Am-
basadę Węgier w Warszawie, a tak-
że Instytut Współpracy Polsko-Wę-
gierskiej im. Wacława Felczaka; 

możesz rozwijać swoje naukowe 
zainteresowania, współpracując 
z internetowym czasopismem Ma-
gyazyn, istniejącym przy Katedrze 
Hungarystyki UW;

poznasz różne aspekty kultury 
węgierskiej podczas wyjazdów na-
ukowych; 

dużym atutem studiów w Kate-
drze Hungarystyki jest także kame-
ralna atmosfera oraz liczne przed-
sięwzięcia integrujące studentów  
i pracowników tejże jednostki (tra-
dycyjne spotkania wigilijne, koncer-
ty, obchody świąt narodowych itp.).  



TAK, jeżeli:

chciałbyś przeżyć ciekawą przygodę, 
jaką jest nauka unikatowego języka;

interesują Cię literatura, kultura i hi-
storia Węgier; 

chciałbyś na wiele sposobów pogłę-
biać i rozwijać swoje hungarystyczne za-
interesowania i pasje;

chciałbyś zostać tłumaczem lub lek-
torem języka węgierskiego.

CZY TEN KIERUNEK JEST DLA 
MNIE?

Absolwenci hungarystyki na Wydziale 
Neofilologii UW pracują przede wszystkim: 

w międzynarodowych firmach stawia-
jących na wielokulturowe zespoły;

w dyplomacji i administracji publicznej;

w instytucjach kultury;

GDZIE ZNAJDE PRACE PO TYM 
KIERUNKU?

Studia I stopnia: tryb stacjonarny
Studia II stopnia: tryb stacjonarny

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

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

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/
programme/S2-FLHU/?from=field:P_FLHU
 (studia II stopnia)

JAKIE TRYBY STUDIOW MAM DO 
WYBORU NA TYM KIERUNKU?

JAK MOGE DOSTAC SIE NA 
TEN KIERUNEK?

GDZIE MOGE ZNALEZC 
WIECEJ INFORMACJI? 

Zapraszamy na stronę internetową  
i do mediów społecznościowych 
Katedry Hungarystyki  oraz Wydzia-
łu Neofilologii UW.

Strona Katedry Hungarystyki UW 
(chwilowo nieaktywna z powodu 
przebudowy):
www.hungarystyka.uw.edu.pl

Strona Katedry Hungarystyki UW na 
Facebooku:
https://www.facebook.com/Kate-
dra.Hungarystyki.UW 

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

jako tłumacze;

jako nauczyciele lub lektorzy;

jako pracownicy naukowi.



FENNISTYKA



FENNISTYKA

Fennistyka na Wydziale Neofilologii 
UW to kierunek obejmujący wiele róż-
nych dziedzin, takich jak: praktyczna 
nauka języka fińskiego, językoznaw-
stwo fińskie, literatura i kultura fińska.

Jako student fennistyki:

masz możliwość wyjazdów na sty-
pendia do Finlandii;

możesz korzystać z szerokiej oferty 
wykładów gościnnych; 

masz okazję brać udział wydarze-
niach organizowanych przez Ambasadę 
Finlandii w Warszawie; 

możesz rozwijać swoje zaintereso-
wania współpracując z kołem nauko-
wym Majakka;

dużym atutem studiów w Katedrze 
Hungarystyki jest także kameralna at-

Program studiów  na kierunku fenni-
styka zapewnia metodologiczne i me-
rytoryczne przygotowanie studenta 
w zakresie wiedzy filologicznej (języko-
znawczej, literaturoznawczej). Uzupeł-
nia ją wiedza z zakresu kulturoznaw-
stwa i problematyki społecznej. Język 
fiński jest narzędziem, dzięki któremu 
studenci poznają liczne zagadnienia 
dotyczące Finlandii i narodu fińskiego.  

Studia II stopnia w Katedrze Hunga-
rystyki UW na kierunku fennistyka są 
uzupełnieniem programu studiów I 
stopnia; umożliwią Ci poznanie języ-
ka fińskiego na poziomie C2, a także 
poszerzenie Twoich zainteresowań 
w zakresie językoznawstwa lub litera-
turoznawstwa fińskiego. TAK, jeżeli:

interesuje Cię literatura, kultura 
i historia Finlandii; 

chciałbyś na studiach II stopnia 
kontynuować poznawanie unikato-
wego języka;  

chciałbyś na wiele sposób pogłę-
biać i rozwijać swoje fennistyczne 
zainteresowania i pasje;

chciałbyś zostać tłumaczem lub 
lektorem języka fińskiego. 

CZY TEN KIERUNEK JEST 
DLA MNIE?

TO, CO WYROZNIA TEN KIERU-
NEK:INTERDYSCYPLINARNOSC

CZEGO MOGE SIE SPODZIE-
WAC POZA ZAJECIAMI?

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

CZY WIESZ, ZE...
 
studia w zakresie fennistyki powstały w 2007 
roku, ale sam lektorat języka fińskiego utworzono 
w Katedrze Hungarystyki jeszcze w latach sześć-
dziesiątych?

CZEGO WŁASCIWIE SIE DOWIEM 
I NAUCZE NA TYM KIERUNKU?

mosfera oraz liczne przedsięwzię-
cia integrujące studentów i pra-
cowników, zarówno fennistów, jak 
i hungarystów (tradycyjne spotkania 
wigilijne, koncerty, obchody świąt 
narodowych itp.).  



Absolwenci fennistyki na Wydziale Neofi-
lologii UW pracują przede wszystkim: 

w międzynarodowych firmach sta-
wiających na wielokulturowe zespoły;

w dyplomacji i administracji publicznej;
w instytucjach kultury;
jako tłumacze;
jako nauczyciele lub lektorzy;
jako pracownicy naukowi.

GDZIE ZNAJDE PRACE PO TYM 
KIERUNKU?

Studia II stopnia: tryb stacjonarny
(nabór na studia I stopnia jest przepro-
wadzany zazwyczaj co dwa lata, kolejny 
odbędzie się w 2022 roku)

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

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

JAKIE TRYBY STUDIOW MAM DO 
WYBORU NA TYM KIERUNKU?

JAK MOGE DOSTAC SIE NA 
TEN KIERUNEK?

Zapraszamy na stronę internetową oraz 
do mediów społecznościowych Katedry 
Hungarystyki  oraz Wydziału Neofilolo-
gii UW.

Strona Katedry Hungarystyki UW (chwi-
lowo nieaktywna z powodu przebudowy):
www.hungarystyka.uw.edu.pl

Strona Pracowni Finlandystyki, wchodzą-
cej w skład Katedry Hungarystyki UW:
http://finlandystyka.wn.uw.edu.pl/

Strona Katedry Hungarystyki UW na Fa-
cebooku:
https://www.facebook.com/Katedra.
Hungarystyki.UW 

Strona koła naukowego fennistów Ma-
jakka na Facebooku:
https://www.facebook.com/KNFMa-
jakka/

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

GDZIE MOGE ZNALEZC WIE-
CEJ INFORMACJI? 


