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Kierunek: FILOLOGIA POLSKA 

Specjalność: ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA 

Tryb i  typ studiów: stacjonarne studia pierwszego stopnia 

Opis programu 
studiów i profil 
absolwenta: 

Specjalność wiedza o kulturze na kierunku filologia polska proponuje 
rozpatrywanie zagadnień literatury i języka w powiązaniu z całością 
kultury w imię zrozumienia człowieka w całej złoŜoności jego 
kulturowego i społecznego uwarunkowania. Celem studiów na tej 
specjalności są interdyscyplinarne poszukiwania w obrębie całej 
humanistyki, w których teoria literatury, filozofia, socjologia, 
medioznawstwo i antropologia współpracują w imię poznania 
rzeczywistości kulturowej. Studia te jednak nie powielają formuły 
innych specjalności kulturoznawczych ze względu na mocne 
osadzenie w kanonie przedmiotów polonistycznych i wyrazistą 
orientację na literaturę i współczesne literaturoznawstwo. Klasyczna 
wiedza o literaturze zostaje wzbogacona o szereg nowych obszarów 
problemowych. Program tej specjalności jest na bieŜąco tworzony w 
odniesieniu do najnowszych tendencji w badaniach literackich (np. 
studia kulturowe, studia gender, antropologia literatury).  
Absolwenci specjalności wiedza o kulturze dysponują pełnymi 
kompetencjami polonisty: znajomością historii i teorii literatury 
polskiej i powszechnej, wiedzą o języku i komunikacji. Dodatkowy 
zespół zajęć antropologiczno-kulturowych pozwala poszerzyć ten 
tradycyjny profil o wartościowe cechy: absolwenci są zorientowani w 
najnowszych tendencjach w humanistyce, swobodnie poruszają się w 
dyskursie nauk społecznych (podstawy antropologii, socjologii, 
etnologii, wiedzy o mediach), mają teŜ szansę zbudować bogatą 
erudycję dotyczącą bieŜących wydarzeń z dziedziny kultury – dzięki 
praktykom w najciekawszych placówkach Krakowa stają się często 
aktywnymi współtwórcami Ŝycia kulturalnego. Studia te, ze względu 
na nowoczesny i stale aktualizowany program oraz liczne moŜliwości 
poszerzania wiedzy w trakcie wyjazdów stypendialnych za granicę, 
są doskonałą podstawą dalszych studiów – II, III stopnia i 
podyplomowych, zwłaszcza tych zorientowanych transcyscyplinarnie 
 

Limit przyjęć: 75 (minimalna liczba przyjętych wymagana do uruchomienia studiów: 25) 

 
Kontakt: Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 16, pokój 43 (parter),  tel. 012 663 13 21 
 



Zasady kwalifikacji na studia: 

Przy rekrutacji na studia obowiązuje Elektroniczna Rejestracja Kandydatów. Szczegóły: 

www.rekrutacja.uj.edu.pl 

www.erk.uj.edu.pl 

 

PoniŜej znajduje się zestaw przedmiotów kwalifikacyjnych branych pod uwagę przy ustalaniu 

wyniku kwalifikacji wraz z informacją o podziale tych przedmiotów na grupy oraz liczbą 

wyników przedmiotowych uwzględnianych w kaŜdej z nich. 

 

Grupa 
Nazwa przedmiotu 
kwalifikacyjnego 

Waga wyniku 
przedmiotowego 

Grupa 1 
(uwzględniany 1 wynik 
przedmiotowy)  

język polski 2 

filozofia 1 

historia 1 

historia muzyki 1 

historia sztuki 1 

język angielski 1 

język francuski 1 

język hiszpański 1 

język łaciński i kultura antyczna 1 

język niemiecki 1 

język rosyjski 1 

język włoski 1 

Grupa 2 
(uwzględniany 1 wynik 
przedmiotowy)  

wiedza o społeczeństwie 1 

 

Wynik kwalifikacji jest wartością z przedziału 0–100 punktów obliczaną jako suma waŜona 2 

wyników przedmiotowych, z odpowiadającymi im wagami, wybranych w liczbie:  

• 1 przedmiot z grupy 1  

• 1 przedmiot z grupy 2  

podzielona przez 3 – sumę tylu największych wag z kaŜdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy 
branych jest pod uwagę.  

Jeśli kandydat uzyskał wyniki z większej, niŜ wskazana w danej grupie, liczby przedmiotów 
kwalifikacyjnych, do wyliczenia sumy waŜonej wybrane zostaną wyniki dla niego najkorzystniejsze. 
Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego 
przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.  

 


