DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA
W KATEDRZE SKANDYNAWISTYKI?



Intensywna

nauka kierunkowego języka

skandynawskiego od podstaw do poziomu C1
(studia I stopnia) i poziomu C2 (studia II stopnia).

 Kontynuacja nauki języka angielskiego lub
języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym.



Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat

przeszłości i współczesności Skandynawii
oraz skandynawskiej literatury i kultury.

 Zajęcia z drugiego języka skandynawskiego
(studia II stopnia).



Rozwijanie

słownictwa

KATEDRA
SKANDYNAWISTYKI

specjalistycznego

i translatoryka (studia II stopnia).



Zajęcia z lektorami ze Szwecji, Danii

i Norwegii.



Spotkania

z

pisarzami,

dziennikarzami

i naukowcami ze Skandynawii.



Collegium Novum
Blok A - 2. piętro

Interesujące

perspektywy

zawodowe

dla absolwentów: dyplomata, tłumacz, nauczyciel,
animator kultury i inne.

Studia I stopnia

tel. +48 61 829 35 87

Filologia szwedzka
Filologia duńska

skandyn@amu.edu.pl

Studia II stopnia

Przyjazna atmosfera i „kameralny” charakter

studiów.



Rekrutacja 2018/2019

Szeroka oferta wyjazdów stypendialnych

do krajów skandynawskich.



Katedra Skandynawistyki
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

ks.amu.edu.pl

Skandynawistyka

O KATEDRZE SKANDYNAWISTYKI
Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu od ponad 40 lat kształci
specjalistów w zakresie języków, literatur i kultur
krajów skandynawskich, oferując najwyższy poziom
studiów. Powstała w roku 1974, początkowo jako
Zakład Skandynawistyki w Instytucie Filologii
Germańskiej. Pierwszy nabór na filologię szwedzką
i norweską odbył się w roku akademickim 1974/75.
W roku akademickim 1975/76 przyjęci zostali pierwsi
studenci filologii duńskiej i fińskiej (filologia fińska
obecnie w Instytucie Językoznawstwa UAM). Od
1 października 1984 r. Katedra Skandynawistyki jest
samodzielną jednostką Wydziału Neofilologii UAM.
OFERTA EDUKACYJNA
Katedra Skandynawistyki oferuje stacjonarne studia
filologiczne realizowane według modelu studiów
dwustopniowych jako:


3-letnie studia licencjackie (studia I stopnia);



2-letnie studia magisterskie (studia II stopnia).

Prowadzimy studia w czterech specjalnościach:





filologia szwedzka
filologia duńska
filologia norweska
skandynawistyka

(studia I stopnia)
(studia I stopnia)
(studia I stopnia)
(studia II stopnia)

Każdego roku na studia licencjackie prowadzony
jest nabór na dwie specjalności wskazane
w Uchwale Senatu UAM.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie m.in.:
 w dyplomacji,
 jako tłumacze ustni i pisemni,
 w szkolnictwie i prowadząc kursy językowe,
 w firmach z kapitałem skandynawskim
działających na rynku polskim i zagranicznym.

PROGRAM STUDIÓW

REKRUTACJA 2018/2019

Plan studiów I stopnia obejmuje 2310 h zajęć

Studia I stopnia

obowiązkowych, w tym 840 h praktycznej nauki
języka szwedzkiego / duńskiego / norweskiego*
i 540 h praktycznej nauki języka angielskiego
lub niemieckiego.
*Od drugiego roku studiów większość zajęć
prowadzona jest w językach kierunkowych.
Prace licencjackie są również przygotowywane
w językach skandynawskich
Wybrane przedmioty w programie
studiów I stopnia:

Praktyczna
nauka
języka
szwedzkiego
duńskiego / norweskiego;
Praktyczna nauka j. angielskiego / niemieckiego;
Gramatyka opisowa języka szwedzkiego/
duńskiego / norweskiego;
Historia Skandynawii;
Wstęp do językoznawstwa;
Wstęp do literaturoznawstwa;
Wiedza o Szwecji / Danii / Norwegii;
Literatura szwedzka / duńska / norweska.
Plan studiów II stopnia obejmuje 870 h zajęć

obowiązkowych, w tym 240 h praktycznej nauki
języka szwedzkiego / duńskiego / norweskiego.
Wybrane przedmioty
studiów II stopnia:

w

programie

Praktyczna
nauka
języka
szwedzkiego/
duńskiego / norweskiego;
Przekład artystyczny i techniczny;
Wiedza o drugim języku skandynawskim;
Gramatyka porównawcza języków skandynawskich;
Język angielski/ niemiecki: translatoryka,
słownictwo specjalistyczne i biznesowe.

FILOLOGIA SZWEDZKA
FILOLOGIA DUŃSKA
Uwaga: W roku bieżącym nie ma naboru na
filologię norweską.
Konkurs świadectw dojrzałości:
przedmioty: j. angielski / niemiecki, j. polski.
W ramach każdej ze specjalności przeprowadza się
oddzielną rekrutację dla grupy z językiem angielskim
i grupy z językiem niemieckim.

Studia II stopnia

SKANDYNAWISTYKA
- ranking ocen na dyplomach ukończenia
studiów I stopnia dla absolwentów studiów
pierwszego stopnia filologii szwedzkiej, duńskiej
lub skandynawistyki;
- rozmowa kwalifikacyjna w języku szwedzkim
lub duńskim dla absolwentów studiów
pierwszego stopnia, którzy ukończyli inną
specjalność .
UWAGA: Rejestracja kandydatów na studia
odbywa się wyłącznie przez Internet!
Do postępowania kwalifikacyjnego na studia może
być dopuszczona osoba, która:




zarejestrowała się w systemie Internetowej
Rekrutacji;
uiściła opłatę rekrutacyjną;
spełnia wymagania
określone Uchwałą
66/2016/2017 Senatu UAM z dnia 29 maja
2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

rekrutacja.amu.edu.pl

