Filologia polska
Bakałarz (licencjat) nauk
humanistycznych, 4 lata

› Partnerstwo Litwy i Polski nosi charak- (3) studia podstawowe Pedagogika przedter strategiczny, dlatego zapotrzebowanie na wykwalifikowanych polonistów jest duże.

› Dobra znajomość języka i kultury pols7 z 10 kandydatów na studia humanistyczne na Litwie wybiera Uniwersytet
Wileński (UW)
Jedyny uniwersytet na
Litwie, który znajduje się
na liście 500 najlepszych
uczelni na świecie
Studia humanistyczne na
UW są na liście 400 najlepszych kierunków na świecie
Studia językoznawcze na
UW są na liście 250 najlepszych kierunków na świecie

kiej daje szerokie możliwości kariery w
sferze kultury i oświaty, jak też w sektorze stosunków międzynarodowych
oraz w biznesie.

Zachęcamy do złożenia podania również
na studia płatne (VNF), ponieważ stypendium Rządu RP pozwoli Ci na pokrycie
kosztów czesnego!

JAK SIĘ DOSTAĆ?
Zarejestruj się w systemie LAMA BPO:
https://bp.lamabpo.lt/bp2020/lama_is.
main
Wpisz w swoim podaniu filologię polską:
6121NX024 Lenkų filologia
WYMAGANIA PODCZAS REKRUTACJI:
0,4

Język i literatura litewska

0,2

Historia lub geografia /
matematyka / informatyka

0,2

Dowolny inny przedmiot

miotu (Dalyko pedagogika): polonistyka +
język obcy (angielski, niemiecki lub francuski).

MOŻLIWOŚCI KARIERY:

› w instytucjach międzynarodowych i
dyplomatycznych;

› W trakcie studiów nauczysz się praco- › w filiach instytucji polskich na Litwie
wać samodzielnie i w grupie, analizować, myśleć krytycznie i twórczo, dążyć
do osiągnięcia zakładanych rezultatów
pracy i czuć odpowiedzialność za nią.

lub za granicą;

› w mediach polskich na Litwie;
› w biurach tłumaczeń;

› Po ukończeniu studiów na najbardziej › w logistyce i urzędach celnych;
prestiżowym uniwersytecie na Litwie
będziesz mógł / mogła przyczynić się
do rozwoju współpracy pomiędzy Litwą
a Polską.

DLACZEGO WARTO?
Studia na Uniwersytecie Wileńskim to:

› wykształcenie humanistyczne na wysokim poziomie europejskim;

STUDIA SĄ WSPIERANE PRZEZ RZĄD RP

(kod: 6121NX024)

› w sferze kultury, oświaty i turystyki.
MIEJSCA ZATRUDNIENIA
ABSOLWENTÓW:

› Ambasada RP w Wilnie;
› Instytut Polski w Wilnie;
› TVP Wilno, radio Znad Wilii;

› zapoznanie się z kulturą pogranicza › biura Vertuum, AJ Projects;
polsko-litewskiego, ze wspólną spuściz- › urzędy celne w Wilnie, Ławaryszkach;
ną historyczną;

› staże zagraniczne: możesz wybierać
spośród 200 uczelni europejskich (w
tym – ponad 30 polskich);

› możliwość wyboru 50 proc. treści kształcenia (między innymi – z listy 20 języków obcych, jak też z propozycji innych kierunków UW);

› możliwość wyboru specjalizacji równoległej (np. skandynawistyka, germanistyka, iberystyka, psychologia, pedagogika i in.).
NB. Przyjmowani są zarówno absolwenci
szkół polskich, jak i osoby z „zerową” znajomością języka polskiego.

ZOSTAŃ NAUCZYCIELEM
UW oferuje kilka możliwości wyboru specjalizacji pedagogicznej i uzyskania kwalifikacji zawodowych nauczyciela ze stypendium rządu litewskiego w wysokości 300
euro miesięcznie:

› szkoły polskie na Wileńszczyźnie;
› Samorząd Rejonu Wileńskiego, Litewska
Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa
i in.

NASI ABSOLWENCI O NAS:
„Moje doświadczenie uczy, że znajomość języka polskiego naprawdę
pomaga w znalezieniu dobrej pracy –
umożliwia wybór z większej ilości wariantów. W tej chwili mieszkam w Jerozolimie, pracuję jako tłumaczka z kilku
języków. W pracy bardzo przydatna jest
mi wiedza nabyta w trakcie studiów na
Uniwersytecie Wileńskim, a dobrze opanowana polszczyzna pomaga nie tylko
w karierze, ale również w codziennych
kontaktach z przyjaciółmi.“
Olga Lempert,
tłumaczka, laureatka nagrody Litewskiego Związku Tłumaczy

(1) studia równoległe (od drugiego roku);
0,2

Język obcy

Egzamin

Egzamin lub ocena roczna

(2) roczne studia podyplomowe (po studiach licencjackich);
Szczegółowe informacje: https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems
KONTAKT: (+370 5) 219 3144; konsultavimas@vu.lt

