
STUDIA FILOLOGICZNO-
KULTUROZNAWCZNE



Studia filologiczno-kulturoznawcze (SFK)  
są połączeniem oferty aż 6 kierunków fi-
lologicznych Wydziału Neofilologii UW*. 
Ponadto studia mają charakter inter-
dyscyplinarny, gdyż  łączą program fi-
lologiczny z kulturoznawstwem i dyplo-
macją, a dzięki komparatystyce kładą 
nacisk na podejście porównawcze mię-
dzy kulturami i literaturami w  ramach 
kręgu kultur Zachodu.

Studia filologiczno-kulturoznawcze 
są ofertą unikatową w skali europej-
skiej. SFK nie są bowiem jedynie po-
chodną zestawienia dwóch kierunków 
filologicznych, a zawierają przedmioty 
z zakresu komparatystyki i kulturo-
znawstwa, umożliwiając tym samym 
międzykulturową analizę porównaw-

Poznasz dwa języki obce na poziomie 
zaawansowanym i jeden na poziomie co 
najmniej średniozaawansowanym*; 

będziesz mieć możliwość zaprojek-
towania indywidualnej ścieżki kształ-
cenia, czerpiąc z oferty dwóch kierun-
ków Wydziału Neofilologii;

poznasz świat literatury i kultury kra-
jów należących do dwóch różnych ob-
szarów językowych;

nauczysz się rozpoznawać i analizo-
wać zjawiska kultury, zrozumiesz zasa-
dy ich funkcjonowania; masz możliwość skorzystania z bo-

gatej oferty programu Erasmus i wy-
jechania na zagraniczne stypendium; 

w ramach programu Erasmus 
masz także możliwość zrealizowa-
nia praktyk zawodowych w krajach, 
z którymi współpracuje Wydział 
Neofilologii;

TO, CO WYROZNIA TEN KIERU-
NEK:KOMPLEKSOWOSC

CZEGO MOGE SIE SPODZIE-
WAC POZA ZAJECIAMI?

CO TO DOKŁADNIE OZNACZA, 
ZE TEN KIERUNEK JEST UNI-
KATOWY?

*
Studenci wybierają dwie filologie spośród sześciu (filologia angiel-
ska, filologia romańska, filologia włoska, germanistyka, iberysty-
ka-hispanistyka, iberystyka-portugalistyka). W DOWOLNEJ KON-
FIGURACJI.

*
Istnieje możliwość poznania wszystkich trzech ję-
zyków na poziomie C1!

WARTO WIEDZIEC:

program SFK odpowiada na wyzwania rynku pra-
cy, gdyż oferuje przedmioty z zakresu komunikacji 
międzykulturowej, takie jak dyplomacja i protokół 
dyplomatyczny. Tym samym zwiększa świadomość 
kulturową, wręcz niezbędną na coraz bardziej wielo-
kulturowym rynku pracy.

CZEGO WŁASCIWIE SIE DOWIEM 
I NAUCZE NA TYM KIERUNKU?

czą. Dzięki temu rozwijają myślenie 
analityczne i kreatywne, pożądane na 
rynku pracy.

zdobędziesz kompetencje cenione 
na międzynarodowym rynku pracy; 

 
poznasz mechanizmy transferu 

kulturowego;

samodzielnie wybierzesz najcie-
kawsze zajęcia specjalizacyjne. 



CZY TEN KIERUNEK JEST DLA 
MNIE?

WAZNE!

4-letni program studiów umożliwia łatwiejsze za-
planowanie wyjazdu w ramach programu Erasmus;

dodatkowym plusem dłuższego toku studiów jest 
możliwość zorganizowania 2 wyjazdów semestral-
nych do różnych ośrodków.

TAK, jeżeli:

szukasz kierunku łączącego wiele ob-
szarów językowych; 

interesujesz się szeroko rozumianą 
humanistyką;

chcesz poznawać literaturę i kulturę 
krajów zachodniego kręgu kulturowego;

chciałbyś podjąć pracę w dyplomacji 
lub administracji publicznej;

interesujesz się dialogiem międzykul-
turowym i porównaniem kultur;

chciałbyś poznać struktury języków 
oraz związki pomiędzy poszczególnymi 
językami.

możesz skorzystać ze stypendiów  
ramach programu MOST i odbyć część 
studiów w ośrodkach akademickich ta-
kich jak Uniwersytet Jagielloński, Uni-
wersytet Adama Mickiewicza w Pozna-
niu czy Uniwersytet Wrocławski;

masz możliwość uczestniczenia 
w polsko-niemieckiej wymianie stu-
denckiej (w ramach germanistyki  
i oferty DAAD); 

masz możliwość uczestnictwa w pro-
gramach sojuszu 4EU+;

możesz zrealizować swoje naukowe 
pasje, włączając się w działalność kół 
naukowych, zajmujących się literaturą, 
kulturą i sztuką krajów kultur zachod-
nich;

możesz publikować w kilku czasopi-
smach;

Absolwenci SFK pracują przede 
wszystkim:

w instytucjach kultury;
w mediach;

GDZIE ZNAJDE PRACE PO TYM 
KIERUNKU?

Studia I stopnia: tryb stacjonarny

JAKIE TRYBY STUDIOW MAM DO 
WYBORU NA TYM KIERUNKU?

masz możliwość uczestnictwa 
w warsztatach, stanowiących uzu-
pełnienie programu studiów (np. 
warsztaty z zarządzania projektami, 
zarządzania czasem, otwierania dzia-
łalności gospodarczej i in.).  

Szczegółowe informacje dotyczące 
rekrutacji na SFK znajdują się pod 
następującym linkiem: 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PEL-
NE2021/programme/S1-FLKU/ 
(stacjonarne studia I stopnia)

JAK MOGE DOSTAC SIE NA 
TEN KIERUNEK?

Zapraszamy na stronę internetową 
SFK  oraz Wydziału Neofilologii UW.

Strona SFK:
http://sfk.uw.edu.pl/

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

GDZIE MOGE ZNALEZC WIE-
CEJ INFORMACJI? 

w dyplomacji;
w firmach międzynarodowych;
w instytucjach wymagających dia-

logu międzykulturowego;
w korporacyjnych działach HR.


