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Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl
telefon: 85 745 74 44

HISTORIA
studia I stopnia (3-letnie studia stacjonarne)
Ścieżki kształcenia do wyboru:
• źródłoznawcza,
• historia wojskowa,
• dziedzictwo kulturowe.

Czego nauczysz się podczas studiów?
Studia historyczne adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem
ogólnego wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy
w zakresie historii Polski, powszechnej i regionalnej oraz wybranych
specjalizacji tematycznych. Studia dają możliwość rozwijania kompetencji
językowych z języka obcego nowożytnego i języka łacińskiego.

Gdzie możesz pracować po kierunku historia?
Absolwent historii jest przygotowany do pracy w muzeach, instytucjach
kultury, archiwach, naukowej, ale również w służbach mundurowych.
Wśród absolwentów kierunku znajduje się także wielu polityków,
samorządowców czy dziennikarzy.

HISTORIA
studia II stopnia (2-letnie studia stacjonarne)
Ścieżki kształcenia do wyboru:
• historia w ujęciu naukowym,
• historia nauczycielska.

Czego nauczysz sie podczas studiów?
Ścieżka naukowa adresowana jest do absolwentów studiów historycznych
pierwszego stopnia oraz absolwentów kierunków z dyscyplin pokrewnych,
którzy są zainteresowani zdobyciem poszerzonego wykształcenia
humanistycznego oraz studiami z wybranych epok historycznych. Zakres
podstawowego wykształcenia absolwenta, który wybrał do realizacji
naukową ścieżkę studiów, jest poszerzony przez uczestnictwo studentów
w zajęciach z czterech bloków tematycznych:
• historia wojskowa,
• dziedzictwo kulturowe,
• kultura i społeczeństwo,
• historia kobiet.
Drugą oferowaną ścieżką kształcenia jest historia nauczycielska. Te
studia adresowane są wyłącznie do absolwentów studiów historycznych
pierwszego stopnia, którzy oprócz zdobycia poszerzonego wykształcenia
humanistycznego oraz wiedzy na temat wybranej epoki historycznej oraz
jednej ze specjalizacji naukowych zawodu nauczyciela.

Gdzie możesz pracować po kierunku historia?
Absolwent kierunku historia może podjąć pracę w mediach,
instytucjach samorządowych lub administracyjnych, Wojsku Polskim, w
placówkach badawczych i muzealnych, w branży turystycznej, służbach
konserwatorskich oraz we wszystkich typach szkół (w przypadku
absolwentów ścieżki nauczycielskiej).

STUDIA WSCHODNIE
studia I stopnia (3-letnie studia stacjonarne)
Ścieżki kształcenia do wyboru:
• turystyka zagraniczna,
• bezpieczeństwo w regionie Eurazji.
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Czego nauczysz się podczas studiów?
Kierunek studia wschodnie jest kierunkiem nowatorskim łączącym sprawy
Europy Wschodniej i krajów Eurazji. Unikatowość studiów wschodnich
polega na tym, że oferują one bloki tematyczne pozwalające na
kompleksową analizę specyfiki najważniejszych krajów Europy Wschodniej
oraz krajów z obszaru Eurazji. Umożliwią one zdobycie kwalifikacji
pozwalających absolwentom na skuteczne nawiązywanie kontaktów o
charakterze politycznym, kulturalnym i ekonomicznym z partnerami na
rynkach wschodnich, w tym z regionu Eurazji. W trakcie studiów kładziony
jest duży nacisk na kształcenie i doskonalenie kompetencji językowych, w
tym m.in. naukę języka dalekowschodniego.

Gdzie możesz pracować po kierunku studia wschodnie?
Absolwenci studiów wschodnich będą mogli podjąć pracę jako
specjaliści do spraw ekonomii, polityki i kultury krajów wschodnich.
Wśród ich potencjalnych pracodawców znajdują się unijne i krajowe
instytucje publiczne, placówki dyplomatyczne i konsularne, biura
handlu zagranicznego, biura i organizacje turystyczne oraz podmioty
prywatne odpowiedzialne za nawiązywanie i rozwijanie współpracy z
partnerami wschodnimi, w tym za realizację założeń polityki wschodniej
UE. Absolwenci studiów wschodnich mogą także liczyć na zatrudnienie
w firmach utrzymujących kontakty handlowe z krajami wschodnimi jak
również w tych, które planują wejście na rynki wschodnie.
Do kontynuacji studiów wschodnich i uzyskania magisterium proponujemy
studia II stopnia stosunki międzynarodowe.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
studia I stopnia (3-letnie studia stacjonarne)
Ścieżki kształcenia do wyboru:
• amerykanistyczna,

• bezpieczeństwo międzynarodowe,
• zarządzanie informacją w przestrzeni międzynarodowej.
studia II stopnia (2-letnie studia stacjonarne)
Ścieżki kształcenia do wyboru:
• analityka międzynarodowa,
• stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim,
• Bliski Wschód i Afryka Północna w polityce światowej.

Czego nauczysz się podczas studiów?
Stosunki międzynarodowe to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek
studiów pokazujących dynamikę współczesnego świata, adresowany
do osób interesujących się bieżącymi wydarzeniami na arenie
międzynarodowej, w szerokim kontekście przemian politycznych,
cywilizacyjnych, religijnych, społeczno-ekonomicznych etc. Podczas
studiów nauczysz się:
• rozumienia procesów zachodzących we współczesnym świecie,
• wyszukiwania, analizowania i weryfikowania informacji z różnych źródeł,
• zasad funkcjonowania dyplomacji i komunikowania międzynarodowego,
• rozpoznawania zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego,
• myślenia analitycznego oraz metod prezentacji i wizualizacji danych,
• realizacji zadań projektowych.
Poszerzysz swoje kompetencje językowe w zakresie dwóch języków
obcych (z możliwością przygotowania się do egzaminu TELC z języka
angielskiego).

Gdzie możesz pracować po kierunku stosunki
międzynarodowe?
Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach mogą być wykorzystane w
pracy w instytucjach państwowych, służbach mundurowych, w firmach
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prowadzących handel międzynarodowy, ośrodkach eksperckich, think
tankach, mediach, organizacjach międzynarodowych i pozarządowych oraz
w ich agendach. Absolwenci są przygotowani do aplikowania do Akademii
Dyplomatycznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Wydział Filologiczny
Adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
e-mail: filolog@uwb.edu.pl
telefon: 85 745 74 85

FILOLOGIA POLSKA
studia I stopnia (3-letnie studia stacjonarne)
Ścieżki kształcenia do wyboru:
• dziennikarstwo cyfrowe,
• edytorska,
• miasto i region – praktyki kulturowe,
• współczesne bibliotekarstwo i informacja naukowa.

Czego nauczysz się podczas studiów?
Dzięki studiom pod kierunkiem świetnych naukowców i
doświadczonych dydaktyków będziesz posiadać rzetelne wykształcenie
ogólnohumanistyczne i polonistyczne z zakresu literaturoznawstwa
i językoznawstwa, a także przygotowanie specjalistyczne z zakresu
wybranego przez Ciebie obszaru, analizowanego podczas zajęć
fakultatywnych. Rozwiniesz swoje kompetencje komunikacyjne połączone
z głębszym rozumieniem zjawisk społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do
komunikacji masowej. Będziesz miał także możliwość poznać język łaciński
w stopniu podstawowym oraz nauczyć się wybranego języka obcego na
poziomie B2.

Gdzie możesz pracować po kierunku filologia polska?
Będziesz przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebne
są umiejętności przetwarzania tekstu, otwartość na współpracę,
wszechstronność i dar przekonywania. Po ukończeniu filologii polskiej możesz
pracować w:

•
•
•
•
•
•

redakcjach wydawnictw, tradycyjnych i cyfrowych,
agencjach reklamowych i public relations,
agencjach informacyjnych,
branży biznesowej,
instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych,
bibliotekach.

FILOLOGIA POLSKA
studia II stopnia (2-letnie studia stacjonarne)
Możesz uczęszczać na zajęcia proponowane w następujących blokach
zajęć fakultatywnych:
• edytorstwo cyfrowe,
• informacyjno-księgoznawczy,
• literatura na pograniczach,
• publicystyczno-dziennikarski.

Czego nauczysz się podczas studiów?
Ukończenie filologii polskiej zapewni Ci zdobycie pogłębionej wiedzy
ogólnohumanistycznej i polonistycznej z zakresu literaturoznawstwa
i językoznawstwa, a także przygotowanie specjalistyczne z zakresu
wybranego przez Ciebie obszaru, analizowanego podczas zajęć
fakultatywnych. Dzięki kształceniu się pod kierunkiem świetnych
naukowców i doświadczonych dydaktyków rozwiniesz swoje kompetencje
komunikacyjne połączone z umiejętnością analizy zjawisk społecznych,
zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji masowej. Będziesz miał także
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możliwość doskonalić znajomość wybranego języka obcego.

Gdzie możesz pracować po kierunku filologia polska?
Będziesz przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebne
są umiejętności przetwarzania tekstu, otwartość na współpracę,
wszechstronność i dar przekonywania. Absolwentów filologii polskiej
możesz spotkać w:
• redakcjach wydawnictw tradycyjnych i cyfrowych,
• agencjach reklamowych i public relations,
• agencjach informacyjnych,
• branży biznesowej,
• instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych,
• bibliotekach.

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA
studia II stopnia (2-letnie studia stacjonarne)
Będziesz mógł wybrać zajęcia z następujących bloków tematycznych:
• językowy obraz świata,
• kulturowa interpretacja tekstu,
• gatunki i konwencje,
• literatura i doświadczenie,
• literatura i sztuka.

Czego nauczysz się podczas studiów?
Podczas studiów zdobędziesz po pierwsze wiedzę historyczno- i
teoretycznoliteracką oraz lingwistyczną, zgodną z aktualnym stanem badań
naukowych. Po drugie nabędziesz umiejętności w zakresie tradycyjnych,
sprawdzonych, jak też innowacyjnych metod efektywnego przekazywania
tej wiedzy i różnych kompetencji uczniom o zróżnicowanych
możliwościach i potrzebach edukacyjnych. Dzięki zajęciom z zakresu

pedagogiki i psychologii będziesz poprawnie diagnozować i rozwiązywać
problemy natury wychowawczej, komunikacyjnej oraz etycznej. Poprawisz
też swoje kompetencje z zakresu korzystania z nowych technologii.
Nasza kadra badawczo-dydaktyczna to doświadczeni wykładowcy, wciąż
podnoszący swoje kwalifikacje.

Gdzie możesz pracować po kierunku filologia polska
nauczycielska?
Studia przygotują Cię przede wszystkim do pracy w zawodzie nauczyciela,
w szkołach różnego typu. Odnajdziesz się również wszędzie tam, gdzie
potrzebne są umiejętności przetwarzania tekstu, otwartość na współpracę,
umiejętność przekazywania wiedzy, wszechstronność i dar przekonywania.
Absolwentów filologii polskiej przygotowującej do zawodu nauczyciela
można spotkać głównie w:
• szkołach,
• innych instytucjach edukacyjnych i kulturalno-oświatowych,
• bibliotekach,
• redakcjach wydawnictw czy agencjach reklamowych i public relations.

FILOLOGIA
studia I stopnia (3-letnie studia stacjonarne)
Będziesz mógł wybrać następujące moduły specjalizacyjne w ramach tego
kierunku studiów:
• filologia angielska,
• filologia angielska z językiem niemieckim,
• filologia angielska z językiem hiszpańskim,
• filologia angielska z językiem rosyjskim,
• filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka
francuskiego),
• język francuski stosowany, z hiszpańskim (dla kandydatów
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•
•
•
•

rozpoczynających naukę języka francuskiego i hiszpańskiego od
podstaw), edukacja dwujęzyczna,
język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy,
filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu,
filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających
naukę języka rosyjskiego od podstaw),
filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością
języka rosyjskiego).

Czego nauczysz się podczas studiów?
Poza opanowaniem praktycznych umiejętności językowych zgodnie
z wybranym modułem specjalizacyjnym z angielskiego, rosyjskiego,
francuskiego (a w przypadku modułów o profilu dwujęzycznym także
drugiego języka) oraz podstawowych kompetencji tłumaczeniowych,
będziesz miał możliwość poznania kultur krajów obszaru językowego
danego modułu specjalizacyjnego. Dzięki świetnej i doświadczonej
kadrze naukowo-dydaktycznej zdobędziesz też umiejętności prowadzenia
korespondencji urzędowej i handlowej, tłumaczenia rozmów biznesowych
oraz kontraktów zawieranych z partnerami w wybranym przez siebie
języku (lub językach) modułu specjalizacyjnego. Nauczysz się rozwiązywać
problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać pisemnie
i ustnie informacje. Będziesz uczestniczył w pracy zespołowej i uczył się jak
ją koordynować.

Gdzie możesz pracować po kierunku filologia?
Będziesz przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebne są
kompetencje językowe na wysokim poziomie, a także umiejętność
tworzenia i przetwarzania tekstów obcojęzycznych, otwartość na
współpracę, wszechstronność i dar przekonywania.
Po ukończeniu filologii możesz pracować w:

• instytucjach kultury i administracji państwowej,
• branży biznesowej,
• w wydawnictwach i redakcjach czasopism oraz środkach masowego
przekazu,
• turystyce i sektorze usług,
• instytucjach państwowych i firmach zajmujących się kształceniem dzieci
i dorosłych,
• agencjach reklamowych i public relations.

FILOLOGIA
studia II stopnia (2-letnie studia stacjonarne)
Możesz wybrać następujące moduły specjalizacyjne w ramach tego
kierunku studiów:
• filologia angielska,
• filologia angielska z elementami translatoryki,
• filologia rosyjska – przekładoznawstwo.

Czego nauczysz się podczas studiów?
Poza pogłębieniem praktycznych umiejętności językowych zgodnie
z wybranym modułem specjalizacyjnym oraz poszerzeniem
kompetencji tłumaczeniowych zapewnimy Ci rzetelną wiedzę z zakresu
literaturoznawstwa i językoznawstwa. Studia pod kierunkiem znakomitej,
wciąż podnoszącej swoje kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej
pozwolą Ci także zdobyć kompetencje do prowadzenia badań w
wybranej dyscyplinie. Będziesz również mógł doskonalić umiejętności
w sferze rozwiązywania problemów zawodowych, przetwarzania oraz
przekazywania informacji i koordynowania pracy zespołowej.

Gdzie możesz pracować po kierunku filologia?
Zdobędziesz umiejętności i kompetencje pożądane na rynku pracy.
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Będziesz przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebne są
kompetencje językowe na wysokim poziomie, a także umiejętność
tworzenia i przetwarzania tekstów obcojęzycznych, otwartość na
współpracę, wszechstronność i dar przekonywania. Absolwentów filologii
można spotkać w:
• instytucjach kultury,
• administracji państwowej,
• branży biznesowej,
• instytucjach prawnych i związanych z usługami prawnymi,
• w wydawnictwach i redakcjach czasopism,
• środkach masowego przekazu,
• turystyce i sektorze usług,
• agencjach reklamowych i public relations,
• instytucjach państwowych i firmach zajmujących się kształceniem dzieci
i dorosłych.

FILOLOGIA OBCA NAUCZYCIELSKA
studia II stopnia (2-letnie studia stacjonarne)
Możesz wybrać następujące moduły specjalizacyjne w ramach tego
kierunku studiów:
• filologia angielska,
• filologia rosyjska.

Czego nauczysz się podczas studiów?
Poza pogłębieniem praktycznych umiejętności językowych zgodnie z
wybranym modułem specjalizacyjnym (poziom C2) zapewnimy Ci rzetelną
wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, jak również
odpowiednie przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne, wiedzę z
zakresu nowoczesnej dydaktyki, emisji głosu, technologii informacyjnej
czy ochrony własności intelektualnej. Studia pod kierunkiem świetnych

naukowców i doświadczonych dydaktyków pozwolą Ci także zdobyć
kompetencje do prowadzenia badań w wybranej dyscyplinie oraz
udoskonalić swoje umiejętności w sferze rozwiązywania problemów
zawodowych i koordynowania pracy zespołowej.

Gdzie możesz pracować po kierunku filologia obca
nauczycielska?
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania zawodu
nauczyciela języka angielskiego lub nauczyciela języka rosyjskiego w
różnych typach szkół oraz gruntowną wiedzę z zakresu językoznawstwa,
językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.
Będziesz przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebne są
kompetencje językowe na wysokim poziomie, umiejętność tworzenia i
przetwarzania tekstów obcojęzycznych, otwartość na współpracę i dar
przekonywania.
Absolwentów filologii obcej nauczycielskiej można spotkać przede
wszystkim w:
• szkołach,
• innych instytucjach zajmujących się kształceniem dzieci i dorosłych,
• instytucjach kultury,
• wydawnictwach, środkach masowego przekazu i sektorze usług.

LINGWISTYKA STOSOWANA „WSCHÓD-ZACHÓD”
(JĘZYK NIEMIECKI Z ROSYJSKIM Z ELEMENTAMI
ANGIELSKIEGO)
studia I stopnia (3-letnie studia stacjonarne)

Czego nauczysz się podczas studiów?
Poza pogłębieniem praktycznych umiejętności z zakresu języków
niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego zdobędziesz kompetencje
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w obszarze lingwistyki, nauki o komunikacji, przekładoznawstwa,
kulturoznawstwa oraz nauczania i uczenia się języków obcych.

Gdzie możesz pracować po kierunku lingwistyka stosowana
„Wschód-Zachód”?
Dzięki kształceniu się pod kierunkiem doświadczonych dydaktyków
i znakomitych badaczy zdobędziesz umiejętności i kompetencje
pożądane na rynku pracy. Będziesz przygotowany do pracy wszędzie
tam, gdzie potrzebne są kompetencje językowe na wysokim poziomie,
a także umiejętność tworzenia, przetwarzania i tłumaczenia tekstów
obcojęzycznych, otwartość na współpracę, wszechstronność i dar
przekonywania, na przykład w:
• administracji państwowej,
• branży biznesowej,
• instytucjach prawnych i związanych z usługami prawnymi,
• wydawnictwach i redakcjach czasopism,
• środkach masowego przekazu,
• turystyce i sektorze usług,
• agencjach reklamowych i public relations,
• firmach zajmujących się kształceniem dzieci i dorosłych.

Instytut Studiów Kulturowych
Adres: ul. Świerkowa 20
e-mail: kulturoznawstwo@uwb.edu.pl
telefon: 85 745 72 86

KULTUROZNAWSTWO
studia I stopnia (3-letnie studia stacjonarne)
Ścieżki kształcenia do wyboru:
• media i komunikowanie,

• reklama i public relations.

Czego nauczysz się podczas studiów?
Wybierając ścieżkę kształcenia media i komunikowanie zdobędziesz
praktyczne umiejętności w trakcie zajęć warsztatowych. Będą one
dotyczyły zachowań komunikacyjnych w moderowaniu relacji
instytucji z mediami, wykorzystywanych np. w pracy rzecznika
prasowego, a także nowych technologii informacyjnych, stosowanych
w agencjach reklamowych, agencjach PR i instytucjach zajmujących się
upowszechnianiem kultury audiowizualnej. Wybierając ścieżkę kształcenia
reklama i PR zapoznasz się z zagadnieniami marketingu, narzędziami
i technikami badań marketingowych, strategiami perswazyjnymi
stosowanymi w reklamie i PR, funkcjonowaniem systemu mediów w
Polsce, a także regulacjami prawnymi dotyczącymi dziennikarstwa i
własności intelektualnej.

Gdzie możesz pracować po kierunku kulturoznawstwo?
Wybór ścieżki kształcenia media i komunikowanie umożliwi Ci pracę
w charakterze rzecznika prasowego instytucji. Będziesz także przygotowany
do pracy w zakresie upowszechniania i promocji kultury audiowizualnej
w wydawnictwach, redakcjach pism, radiu, telewizji, kinach, ośrodkach
kultury, instytucjach samorządowych i pozarządowych, agencjach reklamy
i public relations.
Wybór ścieżki kształcenia reklama i PR da Ci kompetencje umożliwiające
pracę w charakterze specjalisty od komunikacji marketingowej, zwłaszcza
w sferze reklamy i PR, we wszelkiego rodzaju organizacjach, instytucjach i
przedsiębiorstwach.
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KULTUROZNAWSTWO
studia II stopnia (2-letnie studia stacjonarne)
Ścieżki kształcenia do wyboru:
• komunikowanie w mediach cyfrowych,
• krytyka sztuki,
• filmoznawstwo.

Czego nauczysz się podczas studiów?
Ścieżka kształcenia komunikowanie w mediach cyfrowych da Ci wiedzę,
kompetencje i umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie znaleźć swoje
miejsce na rynku pracy. Absolwenci są przygotowywani do pracy przede
wszystkim w instytucjach reprezentujących przemysł kreatywny – w
redakcjach portali internetowych, agencjach marketingowych, agencjach
reklamowych i PR, w działach promocji instytucji kultury, a także w działach
promocji rożnego rodzaju podmiotów biznesowych.
Ścieżka kształcenia filmoznawstwo pozwoli poznać i zrozumieć specyfikę
współczesnej kultury audiowizualnej, w zakres której wchodzi film oraz
nowoczesne media i technologie cyfrowe. Jej celem jest wyedukowanie
przyszłych krytyków filmowych, dziennikarzy filmowych i telewizyjnych
zajmujących się problematyką filmową, a także nauczycieli specjalizujących
się w problematyce filmowej i medioznawczej. Absolwenci po ukończeniu
studiów będą świadomi znaczenia nowych mediów w kulturze i ich
wpływu na rzeczywistość społeczną, będą również potrafić tę wiedzę
wykorzystać w rozważaniach analitycznych i działaniu praktycznym.
Ścieżka kształcenia krytyka sztuki wyposaża jej absolwenta przede
wszystkim w kompetencje językowe – czyli umiejętność sprawnego
pisania nie tylko o sztuce. Z tego względu jej absolwenci będą mogli
pracować w coraz dynamiczniej rozwijającej się sferze mediów

elektronicznych. Studia dają także podstawę do zawodowego
zajmowania się sztuką współczesną w tradycyjnych środkach masowego
komunikowania, a także w takich instytucjach, jak galerie, muzea, domy
kultury, pozwalając na uprawianie zawodu dziennikarza – specjalisty od
kultury artystycznej, głównie sztuk wizualnych – jak również organizatora i
animatora życia artystycznego.

Gdzie możesz pracować po kierunku kulturoznawstwo?
Po ukończeniu ścieżki kształcenia komunikowanie w mediach cyfrowych
będziesz mógł ubiegać się o pracę w:
• instytucjach związanych ze sferą biznesu,
• w instytucjach zarządzających dorobkiem kultury,
• placówkach kulturalnych,
• odpowiednich działach zajmujących się kulturą organów administracji
rządowej i samorządowej.
Po ukończeniu ścieżki kształcenia krytyka sztuki będziesz mógł podjąć
pracę zawodową:
• w tradycyjnych środkach masowego komunikowania,
• w galeriach, muzeach, domach kultury,
• jako dziennikarz
• specjalista od kultury artystycznej, głównie sztuk wizualnych,
• jako organizator i animator życia artystycznego.
Po ukończeniu kształcenia na filmoznawstwie będziesz posiadał
pogłębioną wiedzę z zakresu historii filmu polskiego i powszechnego
oraz jego teorii i analizy. Wyposażony zostaniesz w podstawy warsztatu
krytyka filmowego. Przyswoisz rozległe i uporządkowane wiadomości na
temat związków filmu z innymi mediami oraz innymi dziedzinami sztuki.
Oprócz wiedzy teoretycznej zdobędziesz umiejętności praktyczne, dzięki
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uczestnictwu w warsztatach i projekcjach filmowych.

Instytut Filozofii
Adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
e-mail: gab@uwb.edu.pl
telefon: 85 745 74 39

FILOZOFIA I ETYKA
studia I stopnia (3-letnie studia stacjonarne)

Czego nauczysz się podczas studiów?
Kierunek studiów filozofia i etyka skierowany jest do absolwentów szkół
średnich, w tym do studentów innych kierunków pragnących poszerzyć
i pogłębić swoją wiedzę o aspekty filozoficzne i etyczne oraz do osób
zainteresowanych problemami filozoficznymi i moralnymi. Studia dadzą
Ci wiedzę z zakresu historii filozofii i najważniejszych subdyscyplin
filozoficznych takich jak logika, ontologia, teoria poznania, filozofia
społeczna. W sposób bardziej rozbudowany zdobędziesz wiedzę z zakresu
etyki ogólnej i szczegółowej. Poza wiedzą teoretyczną i erudycyjną wiele
uwagi poświęca się praktycznym aspektom filozofii. Duży nacisk kładzie się
na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i nauczanie języków obcych.
Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł kontynuować naukę na
studiach filozoficznych II stopnia lub na kierunku pokrewnym.

Gdzie możesz pracować po kierunku filozofia i etyka?
Po ukończeniu kierunku filozofia i etyka I stopnia będziesz przygotowany
do podjęcia pracy zawodowej wymagającej wiedzy ogólnej i
samodzielnego, twórczego myślenia. Po uzyskaniu uprawnień
pedagogicznych możesz uczyć filozofii i etyki w szkołach podstawowych.

FILOZOFIA
studia II stopnia (2-letnie studia stacjonarne)
Po ukończeniu studiów filozoficznych będziesz mógł pracować wszędzie
tam, gdzie liczą się kwalifikacje intelektualne i komunikacyjne, a nie tylko
wąska wiedza specjalistyczna. Po kierunku filozofia będziesz posiadał
pogłębioną wiedzę w zakresie współczesnej problematyki moralnej i
filozoficzno-społecznej. Pozwoli Ci to identyfikować kluczowe problemy
społeczne. Będziesz dokonywać ich nieszablonowej i krytycznej analizy,
wykorzystując do tego celu wiedzę naukową pozyskaną za pomocą
współczesnych technologii. Tym co wyróżnia absolwentów filozofii jest
sprawność retoryczna i argumentacyjna, a także umiejętność redagowania
tekstów naukowych i tłumaczenia tekstów z języka obcego.

Gdzie możesz pracować po kierunku filozofia?
Po ukończeniu kierunku filozofia możesz pracować między innymi jako:
• pracownik wydawnictw, dziennikarz i publicysta,
• pracownik placówek kultury lub twórca kultury,
• pracownik samorządów regionalnych i administracji rządowej,
• analityk rynku i badacz nowych trendów, szkoleniowiec, doradca w
sferze marketingu oraz CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu),
• copywriter i pracownik HR i PR,
• założyciel własnej kreatywnej firmy,
• polityk,
• nauczyciel filozofii lub etyki w szkołach wyższych i szkołach niższego
szczebla,
• badacz filozofii lub członek interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
Poza tym filozof zawsze może zdecydować, że stanie się kimś niezwykłym.
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KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA
studia I stopnia (3-letnie studia stacjonarne)

Czego nauczysz się podczas studiów?
Kognitywistyka jest wszechstronną nauką o umyśle, procesach
poznawczych i komunikacji. Dostarcza wiedzy o pozyskiwaniu,
przechowywaniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji.
Kognitywistykę interesują naturalne systemy poznawcze i komunikacyjne,
takie jak ludzie, zwierzęta. Kognitywistyka zajmuje się systemami
informacyjnymi wytworzonymi przez człowieka, takimi jak sztuczna
inteligencja i roboty kognitywne. Najnowsza kognitywistyka i komunikacja
bada rolę:
• różnych czynników w działaniu umysłu,
• poznania i procesów komunikacyjnych.
Program kształcenia kognitywistykii komunikacji jest kompleksowy.
Obejmuje przedmioty z zakresu:
• humanistyki kognitywnej,
• kognitywistyki społecznej,
• dyscyplin logiczno-informatycznych.
W programie studiów podkreślono ważną rolę analizy filozoficznych
aspektów komunikacji, języka, poznania, sztucznej inteligencji i badań nad
mózgiem.

Gdzie możesz pracować po kierunku kognitywistyka i
komunikacja?
Kończąc ten kierunek będziesz mógł pracować w firmach informatycznych.
Będziesz uczestniczył w rozwiązywaniu problemów dostosowania
technologii elektronicznej do potrzeb, umiejętności i możliwości
użytkowników tych technologii, w firmach reklamowych, doradczych i
marketingowych.

Będziesz mógł pracować:
• jako specjalista z zakresu komunikacji społecznej, w tym komunikacji
elektronicznej,
• jako pracownik odpowiedzialny za komunikację z nabywcami (będziesz
kreował wizerunek firmy, przygotowywał oferty, komunikaty promocyjne
i reklamowe),
• jako doradca w zakresie rozwoju zdolności poznawczych w obszarze
szeroko rozumianej działalności dydaktycznej i wychowawczej,
• jako specjalista komunikacji społecznej w szeroko rozumianej
działalności społecznej i kulturalnej.

