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DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KULTUROZNAWSTWO –
CYWILIZACJĘ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ?
• Poznając kulturę Śródziemnomorza, tak w dawnych epokach
jak i w jej dzisiejszej różnorodności, poznajemy i lepiej rozumiemy
świat i, w konsekwencji, samego siebie, nasze miejsce w świecie.
• Mamy możliwość obserwować ewolucję kultury, jej złożoność, a zarazem jej trwałe wartości i podskórne niekiedy,
ale niezmienne wyznaczniki, dające się dojrzeć nie tylko
w Basenie Morza Śródziemnego, ale też w odległych od
niego regionach świata, jak choćby w Ameryce.
• Studia te, dające możliwość nauki języków krajów śródziemnomorskich, pozwalają nam na spotkanie z drugim
człowiekiem i zbudowanie z nim prawdziwych
i bezpośrednich relacji opartych na zrozumieniu jego odmienności, a zarazem
podobieństwa do nas samych.
• Studia na kierunku kulturoznawstwo –
cywilizacja śródziemnomorska zapewniają
studentowi możliwość wielokierunkowego rozwoju
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poprzez naukę języków obcych, historii sztuki i kultury krajów Basenu Morza Śródziemnego oraz rozwijanie kompetencji miękkich takich
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jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i kreatywność.
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KALENDARZ REKRUTACJI

Tura rejestracji

Początek
rejestracji

Koniec rejestracji
i wnoszenia opłat

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

Tura lipcowa

05.06.2017

7.07.2017

19.07.2017

I tura: 20–21, 24.07.2017
II tura: 25–26.07.2017
III tura: 27–28.07.2017

