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Kierunek: FILOLOGIA POLSKA 

Specjalność: ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA 

Tryb i  typ studiów: stacjonarne studia drugiego 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). Specjalność wiedza o kulturze obejmuje 
oprócz pełnego zestawu kierunkowych przedmiotów polonistycznych 
(historia literatury polskiej i powszechnej, gramatyka opisowa i historyczna, 
poetyka i teoria literatury), bogaty zespół przedmiotów kulturoznawczych 
pogrupowanych w bloki: antropologia kultury (filozofia literatury, estetyka, 
podstawowe pojęcia wiedzy o kulturze), kultura współczesna (literatura i 
sztuka a nowe media, interpretacja dzieła teatralnego, malarskiego, 
muzycznego i filmowego, literatura i kultura popularna, kultura polska XX 
wieku w kontekście europejskim), etnologia literatury (literatura pogranicza 
i folklor), komunikacja kulturowa (gry i rytuały komunikacyjne), organizacja 
i animacja kultury (zarządzanie instytucjami kulturalnymi, edukacja 
międzykulturowa). Dwuletnie studia magisterskie kończą się obroną pracy 
magisterskiej. 
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 
(organizują festiwale, przeglądy, spotkania autorskie, pracują w 
wydawnictwach, mediach etc.). 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 – drugiego, trzeciego stopnia (doktoranckich) i 
podyplomowych, zwłaszcza tych zorientowanych transdyscyplinarnie. 



 
Zasady kwalifikacji: Do podjęcia studiów upowaŜnione są osoby legitymujące się dyplomem 

ukończenia studiów wyŜszych (co najmniej licencjata) na następujących 
kierunkach i specjalnościach: kulturoznawstwo, filologia. Podstawą ustalenia 
listy rankingowej kandydatów jest ostateczny wynik postępowania 
kwalifikacyjnego wyraŜony liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczony w oparciu o:  
średnią ze studiów (obliczoną zgodnie z regulaminem uczelni macierzystej 
kandydata, widniejącą w suplemencie dyplomu studiów wyŜszych lub 
potwierdzoną zaświadczeniem) – z wagą 100%, obliczaną wg wzoru:  
(x-2)/3*100; gdzie: x jest oceną w skali od 2 do 5, lub  
(y-2)/4*100; gdzie: y jest oceną w skali od 2 do 6. Absolwenci innych 
kierunków studiów niŜ filologia polska, przyjęci na studia, zobowiązani są 
do uzupełnienia w czasie studiów kanonu przedmiotów kierunkowych dla 
filologii polskiej w zakresie studiów I stopnia.  
 
Szczegóły: 
www.rekrutacja.uj.edu.pl, www.erk.uj.edu.pl  
 

Limit przyjęć: 60 (minimalna liczba przyjętych wymagana do uruchomienia studiów: 20) 
 
Kontakt: Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ 

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

  

 


