
STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE
(studia I stopnia)

Program łączonych kierunków filologicznych Wydziału Neofilologii Uniwersytetu 
Warszawskiego będący pierwszym projektem na skalę europejską wiążącym 
filologię z kulturoznawstwem, komunikacją międzykulturową oraz elementami 
wiedzy o stosunkach międzynarodowych.



W trakcie studiów studenci zdobywają pogłębioną wiedzę, 
m. in. w takich obszarach, jak:

literatura i kultura wybranych obszarów językowych,

praktyczna nauka 3 języków,

metodologia badań literaturo- i kulturoznawczych,

metody analizy komparatystycznej,

komunikacja międzykulturowa,

dyplomacja i protokół dyplomatyczny.

KONCEPCJA STUDIÓW

UMIEJĘTNOŚCI

WIEDZA

Poza wysokimi kompetencjami językowymi i kulturowymi, 
studia SFK kształcą również umiejętności:

analityczne,

kreatywnego myślenia,

komunikacyjne,

międzykulturowe.

Studia filologiczno-kulturoznawcze (SFK) są interdyscyplinar-
nym kierunkiem Wydziału Neofilologii UW, łączącym ofertę 
2 dowolnie wybranych  kierunków filologicznych: anglistyki, 
romanistyki, italianistyki, germanistyki, portugalistyki i hispa-
nistyki. Ponadto program łączy filologię z kulturoznawstwem, 
komunikacją międzykulturową oraz elementami wiedzy 
o stosunkach międzynarodowych. Celem studiów jest wy-
kształcenie u studentów podwójnej kompetencji językowej 
i kulturowej oraz umiejętności analitycznych i komunikacyj-
nych potrzebnych w życiu zawodowym.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Studia filologiczno-kulturoznawcze kładą duży nacisk na 
rozwój  wysokich kompetencji językowych. W toku studiów 
studenci doskonalą znajomość:

2 języków obcych do poziomu C1,

1 języka obcego do poziomu co najmniej B1 (możliwość do C1).

Nauka języków obcych w ramach wybranych ścieżek 
filologicznych jest powiązana z nauką realiów kulturowych, 
co jest niezwykle cenne w instytucjach wymagających 
wrażliwości kulturowej przy pracy z językiem.

Studia uczą też kompetencji miękkich poprzez bogatą ofertę 
warsztatów, takich jak: zarządzanie czasem, zarządzanie 
projektami, otwieranie działalności gospodarczej, sztuka 
prezentacji czy zarządzanie zasobami ludzkimi.



WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI

SYSTEM STAŻOWY

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM REKRUTACJA

Studenci SFK mogą skorzystać z szerokiej oferty współpracy 
z partnerami zagranicznymi w ramach:

programu Erasmus +, który daje możliwość spędzenia nawet 
dwóch semestrów na wybranych uczelniach zagranicznych 
w dwóch różnych krajach;

sojuszu 4EU+ umożliwiającego uczestnictwo w zajęciach na 
zagranicznych uniwersytetach;

wykładów gościnnych profesorów z innych krajów.

Dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
studia SFK oferują szeroką gamę praktyk zawodowych 
w różnych instytucjach i organizacjach, które wymagają 
dobrej znajomości języków oraz wrażliwości kulturowej. Są 
to między innymi organizacje z branży mediów, współpracy 
gospodarczej z placówkami dyplomatycznymi czy fundacji 
z kontaktami międzynarodowymi.

2 egzaminy maturalne z języków obcych na poziomie 
rozszerzonym,

egzamin maturalny z języka polskiego (preferencyjnie na 
poziomie rozszerzonym) lub w przypadku obcokrajowców 
dobra znajomość języka polskiego (weryfikowalna certyfikatem 
uznanym przez UW lub  na egzaminie ustnym w procesie 
rekrutacyjnym),

egzamin maturalny z matematyki.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji 
i terminów rekrutacji pod adresem:
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S1-
FLKU/?from=field:P_FLKU

Więcej informacji:
www.sfk.uw.edu.pl

Kontakt:
sfk-rekrutacja@uw.edu.pl
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