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Prof. dr hab.
Mariusz Rutkowski,

dziekan Wydziału
Humanistycznego

to krytyczne myślenie, wrażliwość na człowieka, dostrzeganie
w kulturze podstawowego wymiaru człowieczeństwa. To również
interpretowanie rzeczywistości, a nie upieranie się przy jednej
słusznej prawdzie i narzucanie jej innym. To wreszcie umiejętność
dyskusji, gdzie każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie i zmierzyć się
z poglądami odmiennymi, przy założeniu, że inni też mają prawo do
swojej własnej interpretacji. W humanistyce, jak chyba w żadnej
innej dziedzinie nauki, dążenie do poznania nakłada się na wymiar
ludzkich postaw wobec rzeczywistości: postawy otwartości,
tolerancji, życzliwej akceptacji, gotowości do dialogu.

(Z przemówienia Dziekana podczas inauguracji roku akademickiego
w dniu 1 października 2022 roku)

BYCIE
HUMANISTĄBYCIE HUMANISTĄ



dr hab.
Joanna Chłosta-Zielonka,

prof. UWM,
prodziekan ds. rozwoju i promocji

oprócz możliwości kształcenia na wskazanych kierunkach, stanowi
przestrzeń do aktywnego poszerzania swoich zainteresowań w 22
działających studenckich kołach naukowych, uczestniczenia w różnego
rodzaju wycieczkach samokształceniowych, udziału w ciekawych
wykładach, spotkaniach z intelektualistami: pisarzami, dziennikarzami,
filozofami, badaczami kultury.

WYDZIAŁ
HUMANISTYCZNYWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY



dr hab.
Aneta Jachimowicz,

prof. UWM,
prodziekan ds. kształcenia

studenci są nie tylko biernymi odbiorcami wiedzy przekazywanej im
przez wykładowców. Sami uczestniczą w poszerzaniu własnych
horyzontów, Podążając za wskazówkami doświadczonych mentorów,
poznają świat w obszarze nauki i relacji interpersonalnych, kształtują
własne umiejętności i zdobywają potrzebne kompetencje.

NA WYDZIALE
HUMANISTYCZNYMNA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM



dr hab.
Izabela Lewandowska,

prof. UWM,
prodziekan ds. studentów

dbamy o to, aby droga studentów przez kolejne semestry, była jak
najmniej skomplikowana. Pomagamy w sprawnej organizacji procesu
dydaktycznego, nie przeciążamy zaliczeniami i egzaminami. Motywując
stypendiami naukowymi i nagrodami JM Rektora, pomagamy studentom
w odnoszeniu sukcesów w obszarach działalności naukowej, społecznej
i organizacyjnej.

NA WYDZIALE
HUMANISTYCZNYMNA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM



NASZE
KIERUNKIPOZNAJ
NASZE KIERUNKI
1. analiza i kreowanie trendów
2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna
3. filologia angielska
4. filologia germańska
5. filologia polska
6. filologia rosyjska
7. filozofia
8. historia
9. interdyscyplinarne studia strategiczne
10. lingwistyka w biznesie
11. logopedia





?
ANALIZA
I KREOWANIE
TRENDÓW
ANALIZA
I KREOWANIE
TRENDÓW

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopniai

Nasze kierunki

?
Kierunek analiza i kreowanie trendów
jest propozycją studiów interdys-
cyplinarnych opartych na czterech
filarach: filozofii, ekonomii, socjologii
oraz informatologii.

W ramach kształcenia studenci
zdobywają wiedzę i umiejętności
w zakresie zarządzania zmianą oraz
poznają narzędzia pomocne w re-
agowaniu na wyzwania związane ze
zmieniającą się rzeczywistością.

Uczą się gromadzenia i opracowywania
danych, rozumienia potrzeb, trendów
oraz mechanizmów ich zmian.

Zyskują również kompetencje w zakresie
m.in. projektowania dóbr i usług, designu
społecznego oraz działań marke-
tingowych.

CO DAJE
STUDIOWANIE
NA ANALIZIE
I KREOWANIU
TRENDÓW?



JOANNA
ŻUROWSKA

JAROSŁAW
SZYMLA

Professional UX/UI Designer, Billenium S.A.

Studia na analizie i kreowaniu trendów nauczyły
mnie pracy w podejściu projektowym, podstaw
projektowania usług, prowadzenia badań
z użytkownikami i wielu innych umiejętności,
które aktywnie wykorzystuję na co dzień
w mojej obecnej pracy. Dodatkowo szeroka
rozpiętość tematyczna zajęć – od filozofii po
ekonomię – pozwoliła mi zdecydować, który
kierunek rozwoju jest dla mnie najbardziej
interesujący.

UX Competence Center Manager, Billenium S.A.

Joanna pracuje w moim zespole na
stanowisku Professional UX/UI Designera.
Jej praca wymaga solidnej wiedzy dome-
nowej z zakresu User Experience oraz
współpracy z klientem na każdym szczeblu
decyzyjnym. Jej wiedza i doświadczenie mają
ogromny wpływ na jakość i efektywność
powstających rozwiązań, których oczekuje
biznes oraz użytkownicy końcowi. Wiedza
socjologiczna, metodyki badawcze oraz
intuicja projektowa – to kluczowe atuty, jakie
Joanna z sukcesami wykorzystuje w pracy
zawodowej.

JAROSŁAW
SZYMLA

JOANNA
ŻUROWSKA



DZIENNIKARSTWO
I KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA

?
DZIENNIKARSTWO
I KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA

Studia stacjonarne I stopnia:
- nowe media
- dokumentalistyka medialna

Studia stacjonarne II stopnia:
- komunikacja wizerunkowa
- dziennikarstwo radiowo-telewizyjne

i

Nasze kierunki

?
Studiując dziennikarstwo i komunikację
społeczną poznasz media, nauczysz się
skutecznie komunikować i tworzyć:

• audycje radiowe,
• materiały telewizyjne,
• gazety,
• internetowe treści wideo,
• podcasty,
• blogi,
• profile w mediach społecznościowych,
• analizy efektywności działań medial-

nych,
• kampanie reklamowe itp.

Rynek pracy nagradza praktyczne umie-
jętności i kompetencje – zdobądź je u nas,
wybierz dziennikarstwo i komunikację
społeczną!

CO DAJE
STUDIOWANIE
DZIENNIKARSTWA
I KOMUIKACJI
SPOŁECZNEJ?



TOMASZ
LOEWNAU

MICHAŁ
BARTO-SZEWICZ

Moja przygoda z mediami rozpoczęła się
w Radiu UWM FM. Z czasem założyłem swoją
działalność gospodarczą i tworzyłem materiały
wideo dla lokalnych mediów. Obecnie prowadzę
własny kanał YouTube pn. RAPNAU oraz
towarzyszące mu media społecznościowe. Bez
teoretycznej i praktycznej wiedzy zdobytej
podczas studiów w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej byłoby mi trudno
działać na tak szeroką skalę. Polecam
tworzenie własnych inicjatyw medialnych.
Jestem najlepszym przykładem na to, że po
tych studiach marzenia się spełniają.

dyrektor kreatywny czasopisma
"Made In Warmia & Mazury"

absolwent, youtuber

Łatwość twórczego myślenia, jednocześnie
naukowa dociekliwość i rzetelność w co-
dziennej pracy – to wspólne cechy
kilkunastu absolwentów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej, którzy współ-
pracowali z naszą redakcją. Przypadek? Nie
sądzę. Myślę, że to kierunek, który
studentom zaangażowanym, spragnionym
rozwoju zapewnia świetny start do pracy
w świecie mediów.

MICHAŁ
BARTOSZEWICZ

TOMASZ
LOEWNAU



CIEKA
WOSTKICIEKAWOSTKI

CZY WIESZ,
ŻE...

najstarszą gazetą na świecie
jest „King Pao”? Periodyk zaczął
ukazywać się w 910 roku i był
przeznaczony dla urzędników
Cesarstwa Chińskiego. Pismo
przetrwało ponad 1000 lat.

ojcem radia jest Nicola Tesla?
Od nazwiska tego serbskiego
inżyniera i wynalazcy pochodzi
nazwa amerykańskiej marki
luksusowych i sportowych
samochodów elektrycznych.

prawie 40%małych firm używa reklam
w mediach społecznościowych do
generowania przychodów, stąd duże
zapotrzebowanie na wykwalifikowa-
nych menedżerówmediów społeczno-
ściowych.

za pierwszego dziennikarza amerykańskiego
uznaje się Benjamina Franklina? Ten wybitny
amerykański wynalazca i polityk, jeden
z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych,
wydając „Pennsylvania Gazette” stosował
gatunki publicystyczne, dzięki czemu
kształtował światopogląd rodzącego się
społeczeństwa amerykańskiego.

najdłużej emitowanym serialem
w Polsce nie jest, jak wielu uważa,
„Moda na Sukces” (przez 20 lat
w TVP wyemitowano 8232 odcinki).
Pierwsze miejsce zajmuje „Klan”,
który gości na antenie TVP nie-
przerwanie od 1997 roku.





?
FILOLOGIA
ANGIELSKAFILOLOGIA
ANGIELSKA

Filologia angielska:
Studia stacjonarne I stopnia;
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

Filologia angielska w zakresie nauczania języka:
Studia stacjonarne I i II stopnia.

i

Nasze kierunki

?
Absolwenci obydwu kierunków legitymują
się kompetencjami językowymi na poziomie
C1 (I stopień) i C2 (II stopień) oraz posiadają
szeroką wiedzę z zakresu współczesnej
kultury angielskiego obszaru językowego,
a także pogłębioną, specjalistyczną wiedzę
językoznawczą i literaturoznawczą.

Ukończenie studiów na filologii angielskiej
pozwala podjąć pracę tłumacza, a na filologii
angielskiej w zakresie nauczania języka,
pracę nauczyciela.

Nasi absolwenci są w pełni kompetentni do
podjęcia pracy również w innych zawodach,
w których kluczowe są kompetencje miękkie
w zakresie myślenia analitycznego i kry-
tycznego, komunikacji z osobami z różnych
kręgów kulturowych, planowania i orga-
nizowania pracy własnej i w grupie, pro-
wadzenia debat oraz wystąpień publicznych
w języku angielskim.

CO DAJE
STUDIOWANIE
FILOLOGII
ANGIELSKIEJ?

ANGLISTYKA

NGLISTYKA

U
W

M



IRMINA
SZTYMELSKA

TOMASZ
NIEDŹWIEDŹ

nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej
lektor angielskiego w szkole językowej

Skończyłam studia magisterskie na kierunku
filologia angielska i do dziś utrzymuję kontakt ze
swoimi wykładowcami. Filologia dała mi nie
tylko doskonałą znajomość języka, ale też
rozbudziła moje pasje do literatury brytyjskiej
i amerykańskiej, metodyki nauczania, kognity-
wistyki i psycholingwistyki. Pracuję w szkole
państwowej oraz prowadzę zajęcia na kursach
językowych, czytam ulubione książki w oryginale
i realizuję projekty międzynarodowe. Do czasów
studiowania wracam z sentymentem.

właściciel biura tłumaczeń
Zespół Tłumaczy Przysięgłych w Olsztynie

Od kilku lat mam przyjemność zatrudniać
w swoim biurze tłumaczeń dwoje absolwentów
filologii angielskiej UWM w Olsztynie. Osoby te
zostały świetnie przygotowane językowo i war-
sztatowo do pracy, dzięki czemu z upływem
czasu rozwinęły one także inne umiejętności
i kompetencje istotne przy tłumaczeniu
dokumentów o szerokim zakresie tema-
tycznym, a takie właśnie trafiają do mojego
biura. Pracujący u nas absolwenci filologii
angielskiej UWM w Olsztynie są bardzo
obowiązkowi, podchodzą rzetelnie i pro-
fesjonalnie do swojej pracy.

TOMASZ
NIEDŹWIEDŹ

IRMINA
SZTYMELSKA



CIEKA
WOSTKICIEKAWOSTKI

Czy wiecie, co to są fałszywi przyjaciele
tłumacza (false friends, faux amis)?
Większość z nas wie, że "eventually" nie
znaczy ewentualnie. Ale co z pozostałymi
przykładami? i





?
FILOLOGIA
GERMAŃSKA
FILOLOGIA
GERMAŃSKA

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia

Kształcenie odbywa się w ramach
specjalizacji translatorskiej.i

Nasze kierunki

?
Kierunek kształci studentów w zakresie
praktycznej nauki języka niemieckiego,
przekazuje treści językoznawcze,
dotyczące historii, kultury i literatury
krajów niemieckojęzycznych, jak również
z zakresu praktyki i teorii przekładu.
Kierunek kładzie także nacisk na kompe-
tencje społeczne potrzebne w przyszłej
ścieżce zawodowej. Po ukończeniu
studiów I stopnia poziom biegłości
językowej absolwentów kształtuje się na
poziomie B2, a po ukończeniu studiów
magisterskich uzupełniających na po-
ziomie C1 wg Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego.

CO DAJE
STUDIOWANIE
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ?



JOANNA
ŻOCHOWSKA

ANNA
DAJLIDKO

Personnel Care Manager, Promedica24

Studia germanistyczne poszerzyły
mój światopogląd i dały nowe
możliwości. Wtedy jeszcze nie
wiedziałam, co chcę robić, ale były
pierwszym krokiem, by to odkryć
i z perspektywy czasu widzę jak
bardzo mnie ukształtowały.

Dyrektor Regionu Północnego, Grupa Promedica24;
Absolwentka olsztyńskiej germanistyki,
doktor w zakresie językoznawstwa germańskiego

Joasia wyróżnia się znakomitą
znajomością języka niemieckiego, co
pozwala jej ściśle współpracować
z partnerami handlowymi oraz efek-
tywnie zarządzać relacjami z klien-
tami. Wysoko rozwinięte kompetencje
społeczne, świadomość kontekstu
kulturowego oraz perspektywy kli-
enta niemieckojęzycznego sprawiają,
że Joasia jest profesjonalnym mana-
gerem, osiągającym ponadprzeciętnie
wyniki jakościowe.

ANNA DAJLIDKO

JOANNA
ŻOCHOWSKA



CIEKA
WOSTKICIEKAWOSTKI

Fałszywi przyjaciele to w najprostszym ujęciu
słowa, które wyglądem przypominają lub
brzmią tak, jak nasze polskie słowa, ale
oznaczają coś zupełnie innego, przez co
łatwo o nieporozumienie.

der Konkurs – to nie konkurs, tylko upadłość, bankructwo (der
Wettbewerb – konkurs)

der Kran – to nie kran, lecz dźwig (der Wasserhahn – kran, kurek)

die Misere – to nie mizeria, lecz nędza (der Gurkensalat – mizeria)

der Artist – to nie artysta, lecz cyrkowiec (der Künstler – artysta)

der Kriminalist – to nie kryminalista, lecz kryminalistyk,
kryminolog, tj. funkcjonariusz policji kryminalnej (der Kriminelle –
kryminalista, przestępca)

die Mappe – to nie mapa, lecz teczka (die Karte – mapa)

der Dom – to nie dom, tylko katedra (das Haus – dom)

der Golf – to nie golf, tylko zatoka (der Rollkragenpullover – golf
(sweter)

die List – to nie list, lecz podstęp (der Brief – list)

die Puppe – to nie pupa, tylko lalka (der Popo – pupa)





?
FILOLOGIA
POLSKAFILOLOGIA
POLSKA

Studia stacjonarne I stopnia:
� nauczanie języka polskiego
� wiedza o kulturze

Studia stacjonarne II stopnia:
� nauczanie języka polskiego
(kontynuacja studiów I stopnia)
� edytorstwo tekstów

i

Nasze kierunki

?
Studiowanie filologii polskiej to właściwy
wybór – kierunek ten umożliwia pogłę-
bienie wiedzy na temat języka, literatury
i kultury.
Znacząco rozwija umiejętności komuni-
kacyjne, a także myślenie analityczne,
twórcze i abstrakcyjne.
Nasi absolwenci, mimo szybko zmie-
niającej się rzeczywistości, dzięki
nabytym w trakcie studiów różnorodnym
kompetencjom, znakomicie odnajdują się
na rynku pracy w wielu miejscach, w tym
m.in. w szkołach, redakcjach gazet
i portali internetowych, stacjach ra-
diowych i telewizyjnych, działach HR,
agencjach PR, wydawnictwach, instytu-
cjach kultury czy agencjach reklamo-
wych.

CO DAJE
STUDIOWANIE
FILOLOGII
POLSKIEJ?



URSZULA
MACIĄG

JACEK
SMÓŁKA

kierowniczka Działu Promocji
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Ukończyłam filologię zarówno pierwszego, jak
i drugiego stopnia, pisząc prace dyplomowe
o charakterze językoznawczym. Z tego okresu
najlepiej zapamiętałam wspaniałych ludzi –
wykładowcy, pracownicy i studenci dzielili się
nie tylko niezwykle cenną, merytoryczną
wiedzą, ale przede wszystkim inspirowali do
dalszego rozwijania swoich pasji. Możliwości,
jakie daje ten kierunek, są zdecydowanie
nieograniczone – to nie tylko najpopularniejsza,
nauczycielska droga. Studia humanistyczne
łączą wiedzę z wielu dziedzin i poszerzają
horyzonty. Po uzyskaniu dyplomu pracuję jako
specjalistka ds. promocji i marketingu,
a uzyskane umiejętności, m.in. językowe czy
komunikacyjne, wykorzystuję każdego dnia.

kierownik Planety 11, filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Olsztynie

W naszej bibliotece zatrudniamy kilku absol-
wentów polonistyki UWM. Ich obecność
w zespole jest bardzo przydatna. Mają dużą
wiedzę o literaturze, pomocną w zakupie
wartościowych książek do biblioteki. Doda-
tkowo mogą wykorzystać swoje umiejętności
do promowania literatury, co jest niezwykle
istotne w świecie, w którym czytanie stało się
elitarnym, a nie jak kiedyś popularnym
sposobem spędzania wolnego czasu. Prowa-
dzą dyskusyjne kluby czytelnicze, organizują
konkursy, dyktanda, piszą recenzje, pro-
wadzą warsztaty dla młodzieży. Ich wiedza
jest też wykorzystywana w redagowaniu
materiałów w mediach społecznościowych.
Są to naprawdę otwarci i fajni ludzie z pasją.
Dlatego bardzo cieszę się, że mamy takich
pracowników w Planecie 11.

JACEK
SMÓŁKA

URSZULA
MACIĄG



CIEKA
WOSTKICIEKAWOSTKI

Poprawność językowa decyduje o jakości
komunikowania się. Świadczy też o naszym
szacunku do drugiego człowieka. Twój język
cię zdradza, dlatego warto wiedzieć, co
mówić i jak mówić.

i

Kontynuuj, ale nie dalej

Bynajmniej to nie przynajmniej, bynajmniej

Nie cofaj się
do tyłu N�� ����r�� ����� ,

������ ��� � �i�

Tylnie koło nie istnieje,
jedynie tylne

Zamiast wracać z powrotem,
wróć do mnie

Nie bądź rozczarowany,
nawet miło

Dziękuj mi, ale nie dla mnie

Mów przekonująco, ale nie
przekonywująco

Miej w głowie: tylko w cudzysłowie





?
FILOLOGIA
ROSYJSKAFILOLOGIA
ROSYJSKA

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopniai

Nasze kierunki

?
Absolwent filologii rosyjskiej legitymuje się kom-
petencjami językowymi na poziomie C1 (według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języko-
wego), posiada wiedzę z zakresu językoznawstwa,
literaturoznawstwa oraz historiI i kultury Rosji,
a także pogłębioną, specjalistyczną wiedzę transla-
toryczną.

Jest przygotowany do przekładu literackiego i spec-
jalistycznego oraz posiada kwalifikacje inter-
kulturowe oraz interpersonalne, pozwalające na
bezkonfliktowe funkcjonowanie na styku kultur
i języków.

Studia na wybranym kierunku wdrażają studenta do
samodzielnego wyszukiwania informacji i korzystania
z różnych źródeł oraz poszerzenia kompetencji
językowych.

Tak przygotowany absolwent może podjąć pracę
w biurach tłumaczeniowych oraz instytucjach kultury,
urzędach państwowych, fundacjach, organizacjach
pozarządowych, instytucjach oświatowych i tury-
stycznych, redakcjach i wydawnictwach, przed-
siębiorstwach branży reklamowej, Public Relations
i instytucjach usługowych.

CO DAJE
STUDIOWANIE
FILOLOGII
ROSYJSKIEJ?



ALEKSANDRA
OSTASZEWSKA

TOMASZ
KAMOLA

Filologia rosyjska to kierunek, który
daje wiele możliwości. Znajomość ję-
zyka obcego jest szczególnie ważna
we współczesnym świecie. Dzięki
studiom filologicznym poznałam pas-
jonującą kulturę i literaturę rosyjską
oraz mogłam przygotować się do
zawodu tłumacza.

właściciel firmy WizaSerwis Sp. z o.o.

absolwentka filologii rosyjskiej II stopnia

Znajomość języków obcych jest
szczególnie cenną umiejętnością
w biurze wizowym. Absolwent
studiów filologicznych, który po-
sługuje się językiem rosyjskim
jest dodatkowym atutem i po-
zwala nam na pozyskiwanie
nowych klientów. Języki obce, w
tym rosyjski, są szczególnie
ważne w kontaktach z ambasa-
dami i innymi urzędami, znacznie
przyśpieszają i poprawiają naszą
komunikację.

TOMASZ
KAMOLA

ALEKSANDRA
OSTASZEWSKA



?
FILOZOFIAFILOZOFIA

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopniai

Nasze kierunki

?
Filozofia to studia obierające za cel
upowszechnianie postaw twórczego
i krytycznego myślenia, realizacji ideałów
humanizmu, tolerancji, wolności, spraw-
ności moralnej i poznawczej oraz postaw
społecznego zaangażowania.
Program kształcenia wyposaża studenta
w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje
związane z myśleniem (logicznym,
samodzielnym, krytycznym) oraz komuni-
kacją (formułowanie i przekazywanie
myśli, argumentowanie, otwartość na
dialog).
Studia filozoficzne pozwalają dostrzegać
i rozumieć fundamentalne problemy,
uodparniają na manipulację, konformizm
i dogmatyzm, uczą intelektualnej dyscyp-
liny i sprawności myślenia.

CO DAJE
STUDIOWANIE
FILOZOFII?



KLAUDIA
GOSKA

PAULINA
KAJDANOWICZ

aktorka, współtwórczyni podcastu
"brzmi dobrze!"

Filozofia nauczyła mnie przede wszystkim
wątpić i zadawać pytania oraz rozbudziła moją
ciekawość na świat. Doświadczenia zdobyte
podczas mojej przygody z filozofią nie tylko
ukształtowały mnie jako człowieka i dociekliwą
rozmówczynię, ale także wzbogaciły mnie jako
artystkę – świadomą złożoności świata i ludzi.

twórczyni Teatru RAZY DWA w Bystrzycy Kłodzkiej
oraz aktorka Teatru Nowego w Częstochowie

Dzięki studiowaniu filozofii odkryłam
rozmaite ścieżki myślowe oraz posze-
rzyłam horyzonty interpretacji świata – te
doświadczenia pomagają mi rozumieć
rzeczywistość, co często wykorzystuje
w swojej pracy zawodowej. Filozofia
pobudza do własnych działań, otwiera
umysł na nowe. Ukazuje, że każdy jest
kreatorem swojego życia – tworzy je tak,
jak chce, musi posiadać tylko odpo-
wiednie narzędzia. A te narzędzia
w większości można odnaleźć studiując
filozofię.

PAULINA
KAJDANOWICZ

KLAUDIA GOSKA



CIEKA
WOSTKICIEKAWOSTKI

?
zdjęcie?

• Platonowi przy narodzinach zostało nadane imię Aristokles; imię
pod którym go znamy jest pseudonimem nadanym mu przez jego
nauczyciela gimnastyki ze względu na jego szerokie barki
(starogreckie platys – szeroki). Inne podania wskazują, że
przydomek ten pochodzi od jego wielkiego czoła.

• W swoich poszukiwaniach definicji człowieka, Platon określić miał
człowieka jako „dwunożne, nieopierzone zwierzę”. Gdy usłyszał
o tym Diogenes z Synopy, przyszedł do niego z oskubanym
kogutem, wołając: „Oto jest człowiek Platona!”.

• W XIX wieku Auguste Comte podjął się próby stworzenia nowej
religii – religii ludzkości. Rolę kapłanów przejąć mieli
popularyzatorzy nauki, a rolę świętych – wybitni naukowcy,
wynalazcy i filozofowie.

• Immanuel Kant żył wedle tak ściśle ustalonego porządku dnia, że
ludzie regulowali zegarki, gdy wychodził na spacer.

• Hegel jest autorem słynnych twierdzeń: "Jeśli teoria nie zgadza się
z faktami, tym gorzej dla faktów" oraz "wolność to uświadomiona
konieczność".

• Filozofia z języka greckiego znaczy "umiłowanie mądrości".

CZY WIESZ,
ŻE...





?
HISTORIAHISTORIA

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia

Specjalności studiów II stopnia:
• nauczycielska
• archiwistyka i zarządzanie

dokumentacją współczesną

i

Nasze kierunki

?
Historia to kierunek dla humanistów, ludzi z pasją, którzy chcą
zgłębiać wiedzę na temat dawnych cywilizacji, rozwoju państw
i narodów, życia w przeszłych epokach – kultury, gospodarki,
społeczeństw i tradycji. Praca historyka przypomina pracę
detektywa, który gromadzi informacje o ludziach
z przeszłości i rozwiązuje zagadki dziejowe, poszukując
materiałów w archiwach i bibliotekach.

Student historii zdobywa wszechstronną wiedzę z każdej
epoki, w tym wiedzę o regionie – Warmii i Mazurach. Program
studiów umożliwia poznanie różnych aspektów dziejów
społecznych, gospodarczych, politycznych i religijnych.

Niewielkie grupy, indywidualne podejście do studenta,
doświadczona kadra dydaktyków i naukowców, uzupełnianie
ćwiczeń i wykładów objazdami naukowymi oraz zajęciami
praktycznymi w muzeach i archiwach, są gwarancją
pasjonujących studiów, w których każdy znajdzie coś dla
siebie. Nasi absolwenci są nauczycielami, pracują w muzeach,
archiwach, placówkach kulturalnych, obsłudze ruchu
turystycznego (przewodnicy, piloci), w administracji
samorządowej, państwowej, pozarządowej. Studia his-
toryczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
programowo kształtują też kompetencje miękkie (sztukę
prezentacji, autoprezentacji, komunikatywność, umiejętność
pracy zespołowej), pozwalające elastycznie korzystaćz ofert
rynku pracy.

CO DAJE
STUDIOWANIE
HISTORII?



BOGUSŁAW
ROGALSKI

JERZY
KIEŁBIK

europoseł do Parlamentu Europejskiego (2004-2009)
doradca do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie
Europejskim (od 2009)

Czas studiowania historii był czasem
cudownym, często za nim tęsknię. Byliśmy na
naszym roczniku jak rodzina. […] Bez
studiowania historii poruszałbym się w mojej
karierze zawodowej po omacku. Najpierw
historia pomogła mi przejść suchą stopą przez
studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce,
była nieoceniona w czasach, gdy byłem
europosłem, a teraz daje mi niezbędną wiedzę
w mojej pracy, jako doradcy w Parlamencie
Europejskim ds. międzynarodowych. To wiedza
historyczna zdobyta na studiach jest podstawą
moich analiz, raportów, daje mi argumenty,
pewność głoszonych tez i poglądów. Mówiąc
wprost, bez studiowania historii nie byłbym tym,
kim jestem.

dyrektor Instytutu Północnego
im. W. Kętrzyńskiego

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego od
lat zatrudnia absolwentów Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego. Cechują się oni
wysokimi kompetencjami i zaangażowa-
niem, zdolnościami do analizy i poszukiwa-
nia źródeł. Studia historyczne odpowiednio
przygotowały ich do pracy zawodowej
w Instytucie. Znakomicie realizują i wpisują
się w zadania począwszy od projektów
badawczych, po upowszechnianie i edukację.

JERZY
KIEŁBIK

BOGUSŁAW
ROGALSKI



CIEKA
WOSTKICIEKAWOSTKI

?Czy wiesz, że Polską rządzą historycy? Liczba historyków wśród
polityków jest zdumiewająca. Historię ukończyli:
• Bronisław Komorowski,
• Donald Tusk,
• Bogdan Borusewicz,
• Jacek Rostowski,
• Bartłomiej Sienkiewicz,
• Mariusz Błaszczak,
• Roman Giertych,
• Władysław Stasiak
• i wielu, wielu innych!

W II Rzeczypospolitej także nie brakowało historyków wśród elit
rządzących. Historykiem z wykształcenia był chociażby premier
Władysław Grabski, znany z wielkiej reformy walutowej.

CZY WIESZ,
ŻE...





INTERDYSCYPLINARNE
STUDIA
STRATEGICZNE

?
INTERDYSCYPLINARNE
STUDIA
STRATEGICZNE

Studia stacjonarne II stopniai

Nasze kierunki

?
Decydując się na wybór interdyscyplinarnych
studiów strategicznych zostaniesz wypo-
sażony w szereg wartościowych kompetencji
i szerokie spektrum wiedzy.

Poznasz: wiedzę o funkcjonowaniu wojska,
jego zadaniach i sposobach ich realizacji;
szeroką wiedzę nt. techniki wojskowej;
historię wojskowości i historię polityczną; jak
analizować informacje i wyciągać z nich
wnioski; metody analiz i symulacji wojennych,
w tym gier wojennych; zasady zarządzania
i wykonywania zadań w zespole; geopolitykę;
politologię i wiele innych cennych na rynku
pracy informacji, umiejętności oraz kom-
petencji.

CO DAJE
STUDIOWANIE
NA INTERDYSCYP-
LINARNYCH
STUDIACH
STRATEGICZNYCH?



MAŁGORZATA
ZADROGA

ZBIGNIEW
WŁODKOWSKI

Ukończenie studiów podniosło moją
pozycję na rynku pracy. Ukończyłam
studia z przekonaniem, że zyskałam
liczne, unikatowe i wartościowe
kompetencje. Ponadto, na tym
kierunku spotkałam super wykła-
dowców, z sercem i wspaniałym
podejściem do studentów.

• burmistrz Orzysza
• starosta piski (2002–2005);
• poseł na Sejm V i VII kadencji (2005–2007,

2011–2014);
• wiceminister edukacji narodowej (2007–2011).

absolwentka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na
kierunku interdyscyplinarne studia
strategiczne kształci pierwszorzędnie.
Absolwenci wspomnianych studiów
charakteryzują się ogromnymi kom-
petencjami z dziedziny wojskowości,
historii, politologii i wielu innych.
Absolwentów tzw. ISS-ów polecam
jako członków kadry administracji
publicznej, choć zapewne świetnie się
sprawdzą w wielu innych miejscach
zatrudnienia.

ZBIGNIEW
WŁODKOWSKI

MAŁGORZATA
ZADROGA



?
LINGWISTYKA
W BIZNESIE
LINGWISTYKA
W BIZNESIE

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopniai

Nasze kierunki

?
Unikalna w skali kraju fuzja studiów lingwistycznych
i ekonomicznych pozwala absolwentom połączyć wysokie
kompetencje językowe z wiedzą z zakresu praktyki
gospodarczej i współpracy międzynarodowej.

Wysoka jakość kształcenia zapewnia zarówno
przygotowanie językowe (moduły: praktycznej nauki
języka, lingwistyczny, kulturoznawczy), jak i ekonomiczne
(moduł biznes), wsparte ogólną wiedzą humanistyczno-
społeczną (moduł kształcenia ogólnego).

Bogata oferta zajęć umożliwia nabycie kompetencji
miękkich oraz umiejętności z zakresu prowadzenia
negocjacji językowych czy sztuki wystąpień publicznych.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowo-
dydaktyczna reprezentująca Wydział Humanistyczny oraz
Wydział Nauk Ekonomicznych UWMw Olsztynie wyposaża
absolwentów m.in. w wiedzę na temat praktycznych
aspektów funkcjonowania biznesu międzynarodowego.

CO DAJE
STUDIOWANIE
LINGWISTYKI
W BIZNESIE?



WIKTORIA
OPALACH

CITI
SOLUTIONS
CENTER

Absolwenci lingwistyki w biznesie są jednymi
z najczęściej aplikujących i zatrudnianych
przez Citi Solutions Center w Olsztynie.
Studenci tego kierunku biorą też najliczniej
udział w programach organizowanych
wspólnie przez Citi i UWM. Program studiów
oferowany przez lingwistykę w biznesie
wspiera umiejętność komunikowania się
w językach obcych, poszerza wiedzę
o świecie biznesu promując zaangażowanie
w różne obszary życia studenckiego. W życiu
zawodowym zwiększa to szanse na rynku
pracy i rozwój karier, które z radością obser-
wujemy w ramach Citi w Olsztynie.

„Po obronie w czerwcu 2022, od razu
zaczęłam nową pracę a ukończenie lingwi-
styki w biznesie świetnie przygotowało mnie
do pracy w międzynarodowej firmie. Kieru-
nek ten łączy w sobie języki obce i ekonomię,
więc to idealne rozwiązanie dla osób szuka-
jących pracy, w której przede wszystkim
liczy się znajomość języków obcych.”

CITI SOLUTIONS
CENTER

WIKTORIA
OPALACH
absolwentka

(po prawej)

pracodawca



?
LOGOPEDIALOGOPEDIA

Studia stacjonarne I stopnia:
specjalność nauczycielska*;
fakultety: komunikacja w logopedii,
teatr w logopedii

Studia stacjonarne II stopnia:
fakultety: logopedia kliniczna,
logopedia edukacyjna,
logopedia artystyczna

i

Nasze kierunki

?
Absolwent kierunku dysponuje wiedzą
i umiejętnościami w zakresie diagnozowania
zaburzeń mowy oraz prowadzenia terapii
logopedycznej u osób w różnym wieku
i z różnego typu niepełnosprawnościami.
Jest zorientowany w problematyce biolo-
gicznych, psychologicznych i społecznych
uwarunkowań rozwoju mowy i zaburzeń
komunikacji. W jego kompetencjach mieści
się podejmowanie działań profilaktycznych
oraz z zakresu wczesnej interwencji
logopedycznej, jak również doskonalenia
mowy u osób zajmujących się nią zawodowo.

*Program kształcenia obejmuje przygotowanie
psychologiczno-pedagogiczne zgodnie ze standar-
dami ministerialnymi przygotowującymi do wykony-
wania zawodu nauczyciela logopedy

CO DAJE
STUDIOWANIE
LOGOPEDII?

G



KATARZYNA
BALCERZAK

KATARZYNA
KOŁODZIEJSKA

Swoje studia wspominam jako niezwykle inte-
resujące. Zajęcia wielokrotnie pokazywały nam, że
logopedia jest kierunkiem interdyscyplinarnym,
który czerpie z nauk pedagogicznych, psycho-
logicznych, lingwistycznych, a także medycznych.
Różnorodność tematyczna zajęć sprawiła, iż studia
były ciekawe zarówno dla osób zainteresowanych
logopedią edukacyjną i artystyczną, jak i logopedią
kliniczną. Życzliwi wykładowcy olsztyńskiej logo-
pedii to teoretycy i praktycy, którzy wielokrotnie
dzielili się z nami swoim doświadczeniem tera-
peutycznym. Duża liczba przedmiotów o charak-
terze praktycznym pozwoliła na solidne przygo-
towanie nas do podjęcia pracy. Ukończenie studiów
umożliwiło mi znalezienie pracy, o której zawsze
marzyłam. Zdecydowanie mogłabym polecić wybór
olsztyńskiej logopedii!

dyrektor Niepublicznego Przedszkola
„Akademia Przedszkolaka” w Olsztynie

Absolwenci i praktykanci kierunku
logopedia UWM, z którymi miałam okazję
współpracować, wykazywali się bardzo
dobrym przygotowaniem merytorycznym,
umiejętnością nawiązywania kontaktu
i budowania relacji z dzieckiem. Ich
wykształcenie, kultura osobista i kom-
petencje społeczne pozwalają myśleć
o nich pozytywnie jako młodych logo-
pedach.

KATARZYNA
KOŁODZIEJSKA

KATARZYNA
BALCERZAK
absolwentka
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CZY WIESZ,
ŻE...

• Czy wiesz, że komunikacja to więcej niż słowa?
• Czy wiesz, że słowa mieszkają w umyśle?
• Czy wiesz, że każda głoska może być dźwiękiem i
obrazem?

• Czy wiesz, że słyszenie zależy nie tylko od słuchu?
• Czy wiesz, że zakres oddziaływań logopedycznych
obejmuje czas od narodzenia do późnej starości?

• Czy wiesz, że logopeda współpracuje z innymi
terapeutami oraz lekarzami różnych specjalizacji?

• Czy wiesz, że na naszym kierunku mamy własny
gabinet logopedyczny, wyposażony w lustro weneckie,
a studenci w ramach wolontariatu prowadzą tam
własną poradnię logopedyczną?

• Czy wiesz, że większość naszych absolwentów
znajduje pracę w swoim zawodzie?





KOŁA
NAUKOWEKOŁA NAUKOWE

1. Koło Naukowe Literaturoznawców
2. Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna
3. My Grammar Craft
4. Naukowe Koło Historyków Wojskowości
5. Naukowe Koło Studentów Historii UWM
6. Naukowe Koło Symulacji i Gier Strategicznych
7. Naukowe Koło Teatralne „Salve Verbum”
8. Radiowe Koło Naukowe „ETER"
9. Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych Anglo-Cooltura Juniors
10. Studenckie Koło Medioznawcze #UWMedialni
11. Studenckie Koło Naukowe Hoży Translatorzy
12. Studenckie Koło Naukowe Laboratorium Logopedyczne
13. Studenckie Koło Naukowe Lingwistyki w Biznesie
14. Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów
15. Studenckie Koło Slawistyczne
16. Studenckie Koło Telewizyjne Zoom
17. Studenckie Koło Translatorskie PL-DE
18. Studenckie Naukowe Koło Historyków Starożytności
19. Studenckie Naukowe Koło Językoznawców



damian.majk@student.uwm.edu.pl

Koło
Naukowe

Literaturoznawców

Koło Naukowe Literaturoznawców jest
miejscem spotkań dla osób kochających
literaturę. W obszarze naszych
zainteresowań leżą różne epoki, różni
twórcy, motywy i gatunki literackie — miłość
do słowa pisanego czyni spotkania
wyjątkowymi. Za cel stawiamy sobie
działalność naukową, dyskusję, otwartość
i przede wszystkim rozwój naszych
fascynacji.

Jeśli jesteś zainteresowany literaturą
i jest ona Twoją pasją, miłością —
zapraszamy Cię do wspólnego działania.
Razem poszerzmy grono literaturoznawców!

opiekun naukowy Koła:
dr hab. Bożena Adamkowicz-

Iglińska

przewodniczący Koła:
Damian Majk

bozena.adamkowicz@uwm.edu.pl



Kooperatywa
Filozoficzno-Artystyczna

Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna
jest kołem międzywydziałowym, otwartym
dla studentów wszystkich stopni kształcenia.
Do jej celów należy m.in. poszerzanie wiedzy
o współczesnym świecie, dialog między
naukami humanistycznymi i sztuką.



My Grammar Craft

Studia to nie tylko zajęcia i egzaminy. To
również liczne rodzaje aktywności, w tym koła
naukowe. Nasze koło My Grammar Craft (wcześniej
Grammar Fans’ Circle) zrzesza studentów, by
pracować i pogłębiać swoją wiedzę w zakresie
gramatyki języka angielskiego. Pasją do tego
zagadnienia zarażamy również innych studentów
uczestnicząc w różnych wydarzeniach, np. „Nocy
Anglistów” czy „Student EXPO UWM 2022”. Na
naszym profilu na Facebooku, na którego serdecznie
zapraszamy, są zdjęcia z tych eventów. Opiekunem
grupy jest mgr Maria Ławrynowicz-Szczepaniak,
która niczym Królowa Brytyjska wspiera, inspiruje
i zachęca Nas do zdobywania wiedzy. Jesteśmy
nowym kołem wśród pozostałych na Wydziale
Humanistycznym, dlatego jeszcze wiele nie-
odkrytego przed Nami. Zapraszamy, abyś dołączył
do Nas i Ty! Nie musisz być specem i znać
wszystkich regułek gramatycznych (chociaż „to be”
or „not to be” będzie wymagane ). Przyjdź
i spotkaj się z Nami (sala 207, Wydział
Humanistyczny UWM) lub napisz na fanpage’u.
Czekamy właśnie na Ciebie!



Naukowe Koło
Historyków Wojskowości

Naukowe Koło Historyków Wojskowości
funkcjonuje od 1999 roku. Obecnie związane jest
w swej działalności z Zakładem Historii XX wieku
i Pracownią Dziejów Wojskowości. Opiekunek koła
od jego powstania jest dr hab. Wiesław Bolesław
Łach, prof. UWM. Obecnie kołem kieruje Katarzyna
Targońska, studentka II roku historii studiów
magisterskich. Za jej kadencji doszło do realizacji
wielu przedsiewzięć, które spopularyzowały
działalność koła. Średnio koło liczy 25 studentów,
przy czym są to członkowie, którzy aktywnie
uczestniczą we wszystkich organizowanych
przedsiewzięciach.

Celem działalności koła jest przybliżenie
zagadnień zwiąnych z szeroko pojętą historią
wojskowosci. W swych działaniach koło przybliża
współczesną wiedzę wojskową związaną
z obronnościa państwa jak i przybliża drama-
tycznych doswiadczeniach z działań militarnych
w czasie I i II wojny światowej ze szczególnym
uwzględnienie obszaru Polski pólnocnej.

przewodniczący koła
Daniel Chrzczanowicz

opiekun koła
dr hab. Wiesław Bolesław Łach,

prof. UWM

Obecnie koło liczy 12 członków



Naukowe Koło
Studentów Historii UWM

NKSH UWM skupia się na rozwijaniu
indywidualnych zainteresowań naukowych
studentów historii Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. Nasi członkowie pracują pod
opieką pracowników Instytutu Historii UWM,
a efekty swojej działalności prezentują na
konferencjach oraz w publikacjach
naukowych. Poznają historię także podczas
objazdów naukowych. Współpraca z nami to
szansa na rozwijanie własnych zain-
teresowań i budowanie własnego dorobku
naukowego.



Naukowe Koło Symulacji
i Gier Strategicznych

Czy grając w gry można poznawać
świat, otaczającą nas rzeczywistość
i rozwiązywać nawet najbardziej
skomplikowane problemy z dziedziny
geopolityki, strategii czy zagadnień
militarnych? Owszem! Teoria gier świetnie
spełnia swoje zadania na niwie nauk
ekonomicznych i innych, w tym także
chociażby na gruncie myśli strategicznej.
Jeśli interesują Cię podobne zagadnienia, to
nie zwlekaj! Dołącz do nas!

Kontakt:
patryklaskowski7734@gmail.com



Naukowe Koło Teatralne
„Salve Verbum”

Weź udział w przedsięwzięciach
kulturalnych o zasięgu zarówno lokalnym,
jak i międzynarodowym. Rozwiń swoje
umiejętności organizacyjne przy tworzeniu
konkursów recytatorskich i językowych
o randze uniwersyteckiej, a także
ogólnopolskiej oraz pozwól sobie na
doskonalenie warsztatu aktorskiego pod
okiem absolwentki Akademii Sztuki
Teatralnej w Petersburgu, wykładowczyni
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz Policealnego Studium
Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy
Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie –
najlepszej z najlepszych – doktor Magdaleny
Zaorskiej.



Radiowe
Koło Naukowe

„ETER"

Temat radia nie jest nam obcy. Od
ośmiu lat działamy na Wydziale
Humanistycznym oraz prowadzimy autorską
audycję „Recepta na reportaż" w UWM FM.
Mamy na koncie kilka prac naukowych,
a także zarażamy radiową pasją podczas
spotkań i warsztatów dla studentów oraz
uczniów. Usłyszeć nas można na Humanie
przez wydziałowy radiowęzeł.



Studenckie Koło
Inicjatyw Anglistycznych
Anglo-Cooltura Juniors

ZAINSPIRUJ INNYCH/SIĘ! Łączy
nas pasja odkrywców i zabawa.
W sposób naukowy, a często całkiem
popularny, zgłębiamy różne fascynujące
tajniki kultury i sztuki krajów
angielskiego obszaru językowego,
w efekcie tworzymy nowe pomysły
integracji wspólnoty studenckiej i/lub
szerszego otoczenia. Działamy od
stycznia 2014, mamy doświadczenie,
mamy efekty, mamy satysfakcję. Wstąp
do nas!

opiekun naukowy koła:
dr Halszka Leleń

przewodniczący koła:
Hubert Arentewicz



Studenckie Koło
Medioznawcze
#UWMedialni

Studenckie Koło Medioznawcze #UWMedialni
powstało pod koniec lutego 2022 roku.

To najmłodsze koło naukowe działające
w strukturach Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej UWM. Celem członków
koła jest pogłębianie wiedzy i zainteresowań
z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach,
szeroko pojętego dziennikarstwa oraz mediów.
Swoje cele realizujemy m.in. poprzez współpracę
z dziennikarzami i osobami związanymi z profesjami
okołomedialnymi.

Organizujemy też otwarte spotkania
i dyskusje oraz bierzemy udział w konferencjach
i pracach naukowych.

Zarząd koła w roku akademickim 2022/23
stanowią studenci kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna: Filip Kowalewski (prezes),
Aleksander Chmarycz (wiceprezes), Jakub Kolberg
(sekretarz).

Opiekunkami koła są dr Dominika Myślak oraz
dr Martyna Siudak.

Po więcej informacji zapraszamy
na stronę koła w serwisie Facebook
(https://www.facebook.com/UWMedialni)
oraz Instagram (@uwmedialni).



Studenckie Koło Naukowe
Hoży Translatorzy

Studenckie Koło Naukowe Hoży
Translatorzy skupia się na promowaniu idei
przekładu jako formy komunikacji między
językami i kulturami. Jak to robimy?
Bierzemy udział we wszelkich działaniach na
Wydziale Humanistycznym i UWM, gdzie
poruszane są kwestie języka i kultury,
a przede wszystkim publikujemy
miesięcznik, w którym studenci dzielą się
swoimi pasjami twórczymi lub naukowymi.
Publikujemy wiersze, fragmenty prozy, mini
artykuły popularyzujące wiedzę naukową na
temat przekładu i same przekłady,
pojedyncze lub w seriach. Omawiamy też
nowe zjawiska w języku polskim, które
rozwijają się pod wpływem angielskiego.



Studenckie Koło
Naukowe

Laboratorium
Logopedyczne

Interesujesz się logopedią? Chcesz
dowiedzieć się więcej o zaburzeniach mowy?
Pomaganie innym sprawia ci radość? Dołącz
do naszego studenckiego koła logope-
dycznego! Dzięki temu zgłębisz tajniki
korekcji mowy i rozwijania komunikacji;
poznasz nowych, ciekawych ludzi. Będziesz
mieć również możliwość nabywania
doświadczenia w pracy logopedy poprzez
prowadzenie terapii z dziećmi i dorosłymi
pod okiem najlepszych specjalistów, dzięki
naszej uczelnianej poradni logopedycznej!
Czekamy na Ciebie!



Studenckie Koło Naukowe
Lingwistyki w Biznesie

Studenckie Koło Naukowe
Lingwistyki w Biznesie działa
w Katedrze Lingwistyki Stosowanej
i skupia tych, którzy interesują się
językami obcymi oraz ich praktycznym
zastosowaniem w różnych sferach
życia. SKN LwB to przestrzeń dla osób,
które już mają konkretne zainte-
resowania naukowe związane
z komunikacją w językach obcych lub
dopiero poszukują swojej naukowej
drogi. Działalność w SKN LwB jest
szansą na nawiązanie ciekawych
kontaktów i poznanie inspirujących
ludzi oraz wszechstronny rozwój
naukowy i osobisty. Dołącz do SKN
LwB, a rozwiniesz swoje naukowe
pasje i poznasz fascynujący świat
lingwistyki.



Studenckie Koło Naukowe
Młodych Germanistów

Studenckie Koło Naukowe Młodych
Germanistów istnieje od 2001 roku i od tego
czasu rozwija zainteresowania badawcze
zarówno młodych miłośników języka
niemieckiego, jak również entuzjastów
kultury i literatury krajów niemiec-
kojęzycznych. Swoją działalność koncentruje
głównie na uczestnictwie w wymianie
studenckiej myśli naukowej, publikowaniu
tekstów badawczych w recenzowanych
tomach pokonferencyjnych oraz umacnianiu
sprawności publicznego prezentowania
własnych osiągnięć. Zapraszamy do
działania wszystkich tych, których nie
opuszcza entuzjazm do pracy nad rozwojem
talentów naukowych!



Studenckie Koło
Slawistyczne

Prawdopodobnie jesteśmy najstarszym
działającym Kołem na Wydziale Humanistycznym.
Statut Koła został zatwierdzony w 2004 roku. Na
początku członkami naszego Koła byli miłośnicy
języków i kultur słowiańskich z różnych kierunków:
zarówno studenci polonistyki i dziennikarstwa, jak
i rusycystyki czy ukrainistyki. Później głównym
kierunkiem naszych badań zostało dziedzictwo
kulturowe staroobrzędowców zamieszkałych na
Mazurach, od 2006 roku regularnie uczestniczyliśmy
w obozach naukowych organizowanych w byłym
klasztorze we wsi Wojnowo (obecnie Muzeum
Kultury i Ikon Staroobrzędowców), braliśmy udział w
realizacji grantów naukowych finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki, pięć uczestniczek
naszego Koła obroniło prace doktorskie.



Studenckie Koło
Telewizyjne Zoom

Studenckie Koło Telewizyjne Zoom
istnieje od marca 2016 roku.

Koło promuje Wydział Humanistyczny
i cały Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
organizując między innymi warsztaty
telewizyjne, czy przygotowując materiały
audio-wizualne przybliżające najważniejsze
wydarzenia na naszej uczelni.

Poruszamy też tematy związane
z różnymi aspektami życia akademickiego.
Mówimy o sprawach aktualnych, ale też
o pasjach studentów.

W 2021 roku koło ZOOM było
współorganizatorem, a w tym roku będzie
głównym organizatorem 51. Międzynaro-
dowego Seminarium Kół Naukowych
w Olsztynie.

Założycielem i opiekunem naukowym
koła ZOOM jest dziennikarka telewizyjna
z wieloletnim stażem, dr Magdalena
Golińska-Konecko.



Studenckie Koło
Translatorskie PL-DE

Tłumaczem być… Takie marzenie ma
wielu studentów germanistyki. U nas można
je spełnić nie tracąc kontaktu z rzeczy-
wistością . Sztuki różnych form przekładu
uczymy się bowiem w ramach rzeczywistych
projektów – we współpracy z różnymi
instytucjami i firmami. Dołącz do nas! Nawet
jeśli na początku będzie trudno, my Ci
wszystko wytłumaczymy!



Studenckie Naukowe Koło
Historyków Starożytności

Studenckie Naukowe Koło Historyków
Starożytności jest jednym z najstarszych kół
naukowych na Wydziale Humanistycznym – działa
już blisko ćwierć wieku! Od 2005 roku niezmiennie
funkcjonuje pod opieką naukową prof. Mirona
Wolnego (zostało założone w 2001 r. przez prof.
Sergiusza Szarypkina), skupiając entuzjastów
starożytności, pragnących rzucić wyzwanie nauce
i pielęgnując poczucie własnej elitarności. Składa
się w końcu ze śmiałków, którzy stawiają czoła
epoce stanowiącej postrach większości studentów,
atakującej już na pierwszym roku i wymagającej, by
imiona władców asyryjskich poznać szybciej niż
rozkład sal w budynku przy ulicy Kurta Obitza. Przez
ten długi okres funkcjonowania Koła zawsze
znajdowały się osoby chętne do współpracy, bo
starożytność nawet w XXI wieku nie odchodzi do
lamusa i, miejmy nadzieję, nie odejdzie nigdy. Nie
można przecenić wpływu epoki – szczególnie antyku
grecko-rzymskiego na świat współczesny,
a zwłaszcza kulturę europejską… A zatem jeśli
chcesz zgłębiać wiedzę o starożytności: czytać
źródła, dyskutować, tudzież pomóc w realizacji
licznych celów poznawczych, jakie sobie stawiamy –
serdecznie zapraszamy.



Studenckie Naukowe
Koło Językoznawców

Studenckie Naukowe Koło
Językoznawców za swój główny cel uznaje
popularyzację polszczyzny. Realizuje go
wielopłaszczyznowo – poprzez działania
w mediach społecznościowych, aktywne
uczestnictwo w konferencjach naukowych,
publikację artykułów czy badania w ramach
Grantu Rektora. Zespół nie ogranicza
zgłębianej wiedzy o języku wyłącznie do
jednej dziedziny. W swoich dociekaniach
podejmuje tematy będące wynikiem żywej
obserwacji tego, jak w istocie funkcjonuje
polszczyzna.

Członkowie SNKJ na co dzień mogą
czuć się jak czarodzieje – choć nie mają
różdżek, starają się odczarować obraz
językoznawstwa pojmowanego wyłącznie
jako twarde zasady gramatyki. Wiedzą, że
bogactwo polszczyzny jest znacznie większe
– i chętnie tą wiedzą będą dzielić się
z innymi!

Część zespołu SNKJ.

Od lewej: Ania Makarewicz, Marysia
Doroszczak, Ola Kopiczko, Marysia
Szymańska, Ola Orzoł, Milena
Głażewska.

Opiekunem koła jest dr hab. Renata
Makarewicz, prof. UWM



Wydział Humanistyczny

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

tel. +48 89 524 63 07

fax. +48 89 535 14 86

e-mail: wydzial.humanistyczny@uwm.edu.pl

W folderze wykorzystano fotografie z archiwum
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(Janusz Pająk, Katarzyna Wróblewska, Michał Orłowski)
oraz archiwów prywatnych.

www.youtube.com/@wydziahumanistyczny2054

www.facebook.com/wh.uwm

www.rekrutacja.uwm.edu.pl/

i





Studiuj w Kortowie,
najpiękniejszym kampusie!
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