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Pałac Zamoyskich 
w Warszawie przy ul. 
Nowy Świat 69 – główna 
siedziba Wydziału 
„Artes Liberales”: tu 
znajdują się biuro 
Dziekana, biura obsługi 
administracyjnej, 
biblioteka z czytel-
nią, pracownie i sale 
dydaktyczne. Pałac 
Zamoyskich mieści 
się w odległości 250 
metrów od Kampusu 
Głównego Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
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w liczbach

2 
siedziby

5 
kierunków studiów

10 
lat istnienia

18 
laboratoriów, komisji i pracowni

140 
wykładowczyń i wykładowców

 345 
przedmiotów dla studentek 
i studentów

Wydział „Artes Liberales” to jednostka Uniwersytetu Warszawskiego łącząca działalność 
edukacyjną z pracą naukową. Patronuje nam idea sztuk wyzwolonych – artes liberales, a więc 
dyscyplin, które już w starożytności uważano za godne człowieka wolnego. Proponujemy 
kandydatom wszechstronne wykształcenie humanistyczne z otwarciem na inne dziedziny 
wiedzy. Pragniemy, by nasi absolwenci byli ludźmi niezależnymi w poglądach, mającymi 
odwagę wyrażać własne zdanie z poszanowaniem i zrozumieniem odmiennych opinii.  
Wydział „Artes Liberales” to jeden z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. 
Powstał w roku 2012, a swoje naukowe misje i dydaktyczne cele odziedziczył po Instytucie 
Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”.

Wydział „Artes Liberales”

Biała Willa przy 
ul. Dobrej 72 – druga 
siedziba Wydzia-
łu. Tutaj mieści się 
dziekanat dydak-
tyczny zajmujący się 
obsługą wszystkich 
kierunków studiów. 
Biała Willa znajduje 
się w bezpośrednim 
sąsiedztwie Biblio-
teki Uniwersyteckiej 
i jej ogrodu.

Fot. Virtualpro
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Wydział „Artes Liberales” oferuje stacjonarne bezpłatne studia na poziomie licencjackim (studia 
I stopnia) i magisterskim (studia II stopnia)

5kierunków
studiów

Warto u nas studiować
Zapewniamy znakomite warunki do studiowania. Grupy zajęciowe są małe, co zapew-
nia studentom bezpośredni kontakt zarówno z wykładowcami, jak również między sobą. 
Nasze sale wykładowe są wyposażone w sieć wi-fi, systemy multimedialne i wideokonfe-
rencyjne oraz klimatyzację. W budynkach, w których odbywają się zajęcia, znajdują się 
udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Zindywidualizowany charakter studiów 
pozwala każdemu uczestnikowi na budowanie własnego modelu kształcenia i pogłębianie 
zainteresowań. Umożliwiamy studentom uczestnictwo w projektach badawczych, które 
zdobyły wsparcie Unii Europejskiej oraz renomowanych zagranicznych i polskich instytucji.

Języki obce
Studenci naszego Wydziału mają szansę poznać języki nowo-
żytne Śródziemnomorza: nowogrecki, włoski, hiszpański lub 
francuski. Na poziomie magisterskim część zajęć w tych językach 
prowadzą native speakerzy. Lektoraty z języków starożytnych – 
greki i łaciny – specjalnie projektowane dla naszych studentów 
zwiększają ich kompetencje językowe. Wydział „Artes Liberales” 
oferuje również jedyną w Polsce i jedną z niewielu w skali świato-
wej możliwość nauki nahuatl.

Zajęcia fakultatywne
Wydział ma bogatą ofertę zajęć fakultatywnych, którą modyfiku-
jemy co roku zgodnie z potrzebami studentów i kierunkami ba-
dań wykładowców. Są to m.in.: teatr antyczny, taniec grecki, wino 
w kulturze Śródziemnomorza, kultura francuskiego średniowie-
cza, renesans włoski i europejski, kultura staropolska, antyk ro-
mantyków, dzieje Bałkanów, prawosławie, judaizm, współ czesna 
polityka krajów Śródziemnomorza, Polacy w Rosji, modernizacja 
a globalizacja, starożytne bestie i potwory w popkulturze, lite-
ratura dziecięca, audiowizualność w kulturze (filmy, seriale, gry 
komputerowe), humanistyka środowiskowa, studia nad zwierzę-
tami, filozofia technologii.

Studia a praca zawodowa
Wszechstronne wykształcenie humanistyczne z otwarciem na inne dziedziny jest pod-
stawą studiów, ale studenci naszego Wydziału w trakcie wszystkich zajęć zdobywają też 
najbardziej cenione przez pracodawców kompetencje miękkie, czyli m.in. umiejętność pra-
cy w grupie, redagowania tekstów różnego typu czy wygłaszania publicznych prezentacji. 
Specyfikę środowiska zawodowego studenci poznają także w trakcie praktyk. Partnerami 
Wydziału są polskie i zagraniczne instytucje kultury i nauki, m.in.: Teatr Polski im. Arnol-
da Szyfmana w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik czy Teatr „Dora Stratu” w Atenach.

Nahuatl
Był głównym 
językiem Azteków. 
Obecnie posługuje 
się nim około 1,7 
miliona mieszkańców 
Meksyku. Nahuatl 
jest niestety zagro-
żony wymarciem ze 
względu na dys-
kryminację rdzen-
nych Amerykanów 
posługujących się 
tym językiem, a także 
wszechobecną supre-
mację języka hiszpań-
skiego. O przetrwanie 
i rewitalizację tego 
języka zabiega prof. 
Justyna Olko, wykła-
dowczyni naszego 
Wydziału, dyrektor 
Center for Research 
and Practice in 
Cultural Continuity.
Gdyby nie nahuatl, 
nie znalibyśmy takich 
słów jak awokado, 
chilli albo czekolada.

FILOLOGIA NOWOGRECKA

studia I stopnia

KULTUROZNAWSTWO – CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

studia I i II stopnia

ARTES LIBERALES

studia I i II stopnia

INTERDISCIPLINARY STUDIES ON SOCIAL CHANGE:  
MEDITERRANEAN AND OTHER EUROPEAN BORDERLANDS 

studia II stopnia po angielsku

ANTROPOZOOLOGIA

studia I stopnia
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Koła naukowe 
Przy Wydziale „Artes Liberales” działa 
dziewięć studenckich kół naukowych. 
Dzięki nim studenci mogą pogłębiać wie-
dzę i doświadczenie, prowadzić badania 
naukowe, wydawać publikacje, brać udział 
w konferencjach, szkoleniach, warsztatach 
terenowych i wyjazdach naukowych oraz 
spotykać się z przedstawicielami świata 
nauki, kultury i polityki. 

Erasmus +
Wydział „Artes Liberales” bierze udział 
w programie mobilności edukacyjnej Era-
smus +. W ramach tego programu studenci 
mogą zrealizować semestr lub rok studiów 
za granicą. Partnerami Wydziału są euro-
pejskie uczelnie z takich krajów, jak: Cypr, 
Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, 
Szwajcaria oraz Włochy. Kandydaci mają 
możliwość studiowania na najstarszej uczel-
ni w Europie – Bolonii, w stolicy słonecznej 
Portugalii – Lizbonie, czy w sercu Nadre-
nii-Westfalii – Kolonii. Wyjazdy w ramach 
wymiany studenckiej to nie tylko świetna 
okazja, by zwiększyć językowe kompetencje 
oraz poznać inne zwyczaje i kultury, ale 
także odbyć ciekawe praktyki w interesują-
cej instytucji kultury czy firmie. Program 
Erasmus + oferuje bowiem także możliwość 
płatnego stażu w dowolnie wybranej pla-
cówce w całej Europie. The sky is the limit!

Samorząd Studentów
Wszyscy studenci tworzą samorządną 
wspólnotę studentów. Co roku wspólnota 
ta, wybiera spośród siebie Zarząd Rady 
Samorządu Studentów. Smorząd występuje 
w imieniu studentów na szczeblu wydzia-
łowym i uniwersyteckim, reprezentując 

Studia i praktyki zawodowe w jednym z europej-
skich krajów stwarzają także możliwość nawiązania 
nowych, międzynarodowych kontaktów i przyjaźni.  

 { Koło Śródziemnomorskie
 { Koło Naukowe „Semiotyka filmu”
 { Koło Naukowe Badania Gier „Alea”
 { Koło Naukowe Animal Studies
 { Koło Badania i Tworzenia Filmów „Cięcie”
 { Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem
 { Suicydologiczne Koło Naukowe „SKoN”
 { Religioznawcze Koło Naukowe
 { Koło Naukowe „Poliptoton”

Koła studenckie
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interesy tej najliczniejszej grupy w murach akademii. Samorząd umożliwia studentom 
wcielenie w życie wielu ciekawych projektów, których sami są pomysłodawcami i wyrazi-
cielami. Pozwala zdobyć tak konieczne dziś doświadczenie przy różnego rodzaju wyzwa-
niach – społecznych, naukowych i organizacyjnych. Jako Samorząd mamy bezpośredni 
wpływ na życie Wydziału w postaci konsultacji z władzami programów studiów czy zgła-
szania pomysłów na prowadzone zajęcia. Naszą misją jest niesienie pomocy innym studen-
tom. Samorząd to pierwsza linia rozwiązywania problemów codzienności studenckiej.

Wyjazd integracyjny
Wyjazd integracyjny dla studentów organizowany we wrześniu pozwala na zapoznanie 
się ze swoim rocznikiem oraz starszymi kolegami. Szkolenie prowadzone przez Samorząd 
wprowadza w życie studenckie i daje wskazówki, które pozwalają na sprawne funkcjonowa-
nie zwłaszcza w trudnych początkach ze studiami. W trakcie wyjazdu odbywają się wieczo-
ry filmowe, planszówkowe lub gry terenowe. Każdy kierunek prezentuje swoją ofertę eduka-
cyjną w niekonwencjonalny sposób, który zbliży do siebie całą społeczność wydziałową.  
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Antropozoologia
Dlaczego więcej lemurów żyje w ZOO niż na wolności? Czego 
bonobo mogą nas nauczyć o miłości i seksie? Czy krowy płaczą? 
Co myśli o Tobie Twój pies? Czy ptak może być architektem? 
Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi na zajęciach 
z antropozoologii. 

86
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Antropozoologia
Antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-humanistyczno-społeczne to 
nowy międzyobszarowy kierunek studiów licencjackich, którego nie znajdziecie nigdzie 
indziej w Polsce. Ten unikatowy kierunek powstał dzięki współpracy trzech wydziałów 
UW: Wydziału „Artes Liberales”, Wydziału Biologii i Wydziału Psychologii. Program adre-
sowany jest do osób zainteresowanych złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między 
ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym.

Zajęcia
Zajęcia, m.in. laboratoryjne i terenowe, prowadzone są na wszystkich trzech wydziałach. 
Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy o relacjach ludzko-zwierzęcych z obszaru nauk 
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, m.in. z zakresu zoologii, zoopsycholo-
gii oraz filozofii i etyki jako dyscyplin kluczowych dla badania zwierząt jako podmiotów, 
a także etologii, ekologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i historii sztuki. Studia 
przygotowują do kompetentnego i skutecznego rozwiązywania problemów wynikających 
z konfliktów interesów między ludźmi a innymi gatunkami, z poszanowaniem podmioto-
wości i godności ludzi i zwierząt.

Przykładowe zajęcia
Wykorzystanie zwierząt w dziejach cywilizacji; Etyczne i prawne aspekty ochrony zwie-
rząt; Zoologia; Etologia zwierząt; Historia udomowienia zwierząt; Socjologia relacji czło-
wiek–zwierzę; Zwierzęta w literaturze; Zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej; Techniki 
psychometryczne w selekcji i ocenie zachowania zwierząt; Poznawcza psychologia zwie-
rząt; Wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej; Zwierzęta w religiach, wierzeniach 
i tradycjach; Ewolucja moralności; Wprowadzenie do problematyki zwierzęcej w filozofii; 
Podstawy opieki medycznej nad zwierzętami z elementami medycyny weterynaryjnej. 

Wykładowcy
Na antropozoologii zajęcia prowadzą wykładowcy ze wszystkich trzech wydziałów oraz 
naukowcy z innych placówek. Część przedmiotów prowadzona jest przez tandemy naukow-
ców reprezentujących różne dziedziny lub specjalizacje, otwartych na interdyscyplinar-
ną i międzyobszarową współpracę. Kadra antropozoologii to naukowcy o różnorodnym 
wykształceniu, doświadczeniach oraz podejściach badawczych, etycznych i osobistych do 
problemów dotyczących ludzko-zwierzęcych relacji. Studenci będą więc mieli okazję nie 
tylko zdobyć rzetelną wiedzę od wybitnych specjalistów, lecz także skonfrontować różne 
stanowiska, metody i rozwiązania oraz kształtować własne postawy i umieć ich bronić 
w oparciu o naukowe argumenty.

Studia zapoznają z naj-
nowszymi odkryciami 
dotyczącymi umysłów, 
emocji i zachowań zwie-
rząt. Umożliwiają także 
zdobycie aktualnej wie-
dzy dotyczącej podstaw 
etycznych i prawnych 
oraz historycznych 
i kulturowych uwarun-
kowań wykorzystywa-
nia i ochrony zwierząt 
w Polsce i na świecie.
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Antropozoologia to 
studia nad zwierzętami 
oraz relacjami między 
ludźmi i zwierzętami 
na styku nauk huma-
nistycznych, społecz-
nych i przyrodniczych. 
Studenci antropozoolo-
gii uczą się o etyce praw 
zwierząt lub o historii 
ruchów prozwierzęcych 
z perspektywy filozo-
ficznej, historycznej 
i kulturoznawczej.



Absolwenci antropozoologii poznają 
warsztat, metodologie i język, które 
umożliwią rozumienie współczesnego 
świata nie tylko w wymiarze idei, nurtów 
intelektualnych i społecznych, lecz 
także nowoczesnych technologii. Będą 
przygotowani do pracy w instytucjach 
związanych ze sferą edukacji, kultury, 
turystyki, mediów, w instytucjach 
administracji państwowej, kultury 
i oświaty, w placówkach ochrony przyrody, 
organizacjach pozarządowych, mediach 
i firmach prowadzących działalność  
opartą na interakcji ze zwierzętami.

Absolwent 
antropozoologii
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Artes liberales
Międzydziedzinowe studia humanistyczno-społeczno-
przyrodniczne
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KULTURY I RELIGIE

sacrum – profanum; sztuka sakralna; dialog 
międzycywilizacyjny i różnorodność kulturowa; analiza 
zjawisk kultury; religie i wyznania; obrzędy religijne 
i praktyki kulturowe

Problematyka wyzwań koncentruje się wokół wymienionych problemów badawczych

DEMOS I POLIS

państwo, prawo i postawy obywatelskie; ruchy społeczne; 
jednostka a zbiorowość; praktyka polityki i pojęcie 
polityczności; dzieje myśli obywatelskiej; analiza 
najważniejszych zjawisk społecznych współczesności

THEATRUM MUNDI

sztuki wizualne; widowiska; działania performatywne; 
świat jako teatr; interpretacje zjawisk kultury (film, teatr, 
muzyka, gra, media); współtworzenie działań kulturalnych 
w różnych środowiskach społecznych

HISTORIE I TOŻSAMOŚCI

tradycja i współczesność; postawy wobec Innych 
w przeszłości i obecnie; tożsamość indywidualna 
i zbiorowa; kultura literacka; język, znak, świadomość; 
rewitalizacja języków i kultur

MĄDROŚĆ I FILOZOFIA

najważniejsze postaci z historii filozofii i psychologii, 
główne zagadnienia, idei i koncepcji filozoficznych 
i psychologicznych, wrażliwość filozoficzna jako sposób 
doświadczania świata, filozofia i psychologia wobec 
wyzwań współczesności, problematyka etyczna w tekstach 
kultury, kategoria trwania i zmiany

ZWIERZĘTA I ŚRODOWISKO

animal studies, humanistyka środowiskowa, filozofia i etyka 
środowiskowa, wyzwania ekologii i ochrony środowiska 
w perspektywie lokalnej i globalnej, zwierzęta i nauka, 
człowiek między biologią a kulturą, relacje między naukami 
ścisłymi a humanistycznymi

6wyzwań 
kierunkowych

Artes liberales
Studia artes liberales przywracają wielowiekowe myślenie o uniwersytecie jako miejscu, 
w którym studiujący otrzymują wszechstronne wykształcenie. Odwołują się do starożytne-
go i średniowiecznego pojęcia sztuk wyzwolonych mówiącego o jedności nauk w poszuki-
waniu prawdy i piękna. Obecny we współczesnej nauce podział na dyscypliny wiedzy ma 
z jednej strony charakter umowny, z drugiej – powoduje zamykanie się jednych dyscyplin 
na inne. Przeświadczenie o jedności sztuk leżało u podstaw antycznej myśli o formowaniu 
nowych pokoleń, a potem stało się częścią idei uniwersytetu. Student artes liberales nie 
znajdzie jednak w programie studiów dokładnie tych przedmiotów, które niegdyś tworzyły 
zrąb sztuk wyzwolonych, takich jak astronomia, retoryka czy geometria. Otrzyma edukację 
dostosowaną do czasów współczesnych – według modelu wypracowanego głównie w ame-
rykańskich college’ach liberal arts. Naczelną regułą przyświecającą takiemu nauczaniu jest 
stałe i świadome przekraczanie granic dyscyplin oraz oferowanie zajęć, których tematyka 
łączy nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

Forma i charakter zajęć
Wiele zajęć na kierunku artes liberales ma charakter eksperymentalny: prowadzą je tan-
demy lub grupy wykładowców, a dzięki angażującej formie odbiegają one od tradycyjnych 
wykładów uniwersyteckich. Ponadto liczne kursy kładą nacisk na pracę zespołową i na roz-
wijanie kompetencji miękkich: umiejętności poprawnego, ale jednocześnie atrakcyjnego 
pisania tekstów naukowych, skutecznego prezentowania myśli w sytuacjach publicznych, 
wyważonego użycia nowych mediów, zdolności przywódczych i komunikacyjnych. 

Studia I stopnia
Program studiów I stopnia został tak przygotowany, by odpo-
wiadać na podstawowe problemy współczesnej rzeczywistości 
polskiej, europejskiej i światowej, które nazwaliśmy wyzwaniami 
kierunkowymi. Każde z nich łączy pod względem tematycznym 
różnorodne zajęcia, które prowadzą specjaliści wielu dziedzin 
i dyscyplin naukowych. W programie studiów I stopnia przewi-
dziano 6 wyzwań kierunkowych: 
1. Kultury i religie, 
2. Historie i tożsamości, 
3. Demos i polis, 
4. Mądrość i filozofia, 
5. Theatrum mundi, 
6. Zwierzęta i środowisko. 
Z całej puli zajęć przypisanych do wyzwań kierunkowych w każ-
dym semestrze student wybiera około 10–12 przedmiotów.

Program 
studiów
Większość programu 
studiów artes liberales 
studenci układają 
samodzielnie. W ten 
sposób uzyskują oni 
możliwość swobod-
nego kształtowania 
własnej edukacji. 
Studenci mogą wybie-
rać z bogatej oferty 
przedmiotów naucza-
nych przez kadrę 
nie tylko Wydziału 
„Artes Liberales”, ale 
też innych jedno-
stek Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz 
gości z kraju i zagrani-
cy specjalnie zapro-
szonych na Wydział.
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3
Pogranicza nauki i Granice humanistyki
Chcemy, by studenci artes liberales potrafili zrozumieć współczesny świat, swobodnie ko-
rzystać z możliwości, jakie daje, i odpowiedzialnie decydować o przyszłości swojej i swojego 
otoczenia. Aby osiągnąć ten cel, od pierwszego roku zachęcamy studentów do zrozumie-
nia i docenienia całego spektrum rodzajów poznania, jakie oferują nauki humanistyczne, 
społeczne i przyrodnicze. W tym celu zostały uruchomione dwa nowatorskie przedmioty: 
Pogranicza nauki i Granice humanistyki. 

Proseminarium
Proseminarium licencjackie jest jedynym wspólnym dla wszystkich przedmiotem na 
drugim roku studiów. Prowadzone jest przez tandem wykładowców. Podczas zajęć student 
zdobywa podstawowy warsztat metodologiczny nauk społecznych i humanistycznych. 
Uczy się zakreślać pole badawcze, formułować problemy, stawiać pytania, wysuwać hipo-
tezy, sprawdzać je i wyciągać wnioski. Poznaje najważniejsze teorie nauk humanistycznych 
i społecznych, dzięki czemu potrafi interpretować badane przez siebie zjawiska w sposób 
naukowy. Na przykładach ćwiczy metody postępowania w wybranych dyscyplinach, a na-
stępnie uczy się podstaw działania interdyscyplinarnego. 

Seminarium licencjackie
Jedyny wspólny przedmiot na trzecim roku – seminarium licencjackie – stanowi ostatni 
etap doskonalenia warsztatu naukowego na I stopniu studiów. Podczas zajęć student po-
głębia umiejętność właściwego określenia pola badawczego, zdefiniowania celów i doboru 
metod postępowania w naukach społecznych i humanistycznych. Uczy się również spraw-
nie i skutecznie korzystać z dostępnej literatury przedmiotu. Główny nacisk położony jest 
jednak na systematyczne pisanie pracy licencjackiej. Student prezentuje cząstkowe analizy 
zebranego materiału, a jego postępy są komentowane zarówno przez prowadzących zajęcia, 
jak i przez innych studentów. Seminarium odbywa się w grupach tematycznych prowadzo-
nych przez pary wykładowców, dzięki czemu student ma możliwość bliskiej współpracy 
z opiekunem naukowym specjalizującym się w danej dziedzinie. Wszystko to służy właści-
wemu wsparciu na drodze uzyskania dyplomu licencjata artes liberales.

Pogranicza nauki 
Frontiers of Science
Na kursie Pogranicza nauki przygotowywa-
nym we współpracy z nowojorskim Columbia 
College studenci poznają relacje między 
humanistyką a naukami społecznymi, przyrod-
niczymi i ścisłymi. Uczestnicy kursu poznają 
podstawowe zasady myślenia naukowego, 
a także sami wchodzą w rolę popularyzato-
rów nauki: przygotowują artykuły prasowe, 
strony internetowe i podcasty o najnowszych 
osiągnięciach badaczy z takich dziedzin jak 
neuronauka, astrofizyka i klimatologia.

Granice humanistyki 
Frontiers of the Humanities
Zajęcia Granice humanistyki mają na celu 
wprowadzenie do nauk humanistycznych, 
sytuując człowieka wśród granic natury 
i technologii, nauki i metafizyki, mitu i poezji. 
Studenci nie tylko zapoznają się z podstawo-
wymi kategoriami humanistyki oraz niektó-
rymi klasycznymi utworami, ale i rozumieją, 
dlaczego nasze graniczne kategorie domagają 
się historycznego i krytycznego badania oraz 
nieustannej próby przekroczenia.

ZESPOŁOWE PROJEKTY  
ARTYSTYCZNE I NAUKOWE
Równolegle do indywidualnej pracy 
w ramach proseminarium na drugim roku 
studenci przygotowują zespołowe projek-
ty naukowe i artystyczne. Projekty mogą 
mieć różnorodny charakter, a ich zakres 
i rozmach ogranicza jedynie wyobraźnia 
studentów. W dotychczasowych edycjach 
prezentowano m.in. filmy dokumentalne, 
sztuki teatralne, „żywą bibliotekę”, kwe-
stionariusz psychologiczny oparty o cy-
bernetyczną teorię osobowości, książkę 
kucharską z przepisami pochodzącymi ze 
starożytnego Rzymu albo biuletyn infor-
macyjny w 20. rocznicę pandemii. Studenci 
prezentują swoje projekty podczas festi-
walu odbywającego się w drugiej połowie 
roku akademickiego. 
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HUMANISTYCZNO -SPOŁECZNA

jednostki a społeczeństwo; hermeneutyczne i socjologiczne 
aspekty dzieł kultury i sztuki; antropologiczny i społeczny 
wymiar praktyk kulturowych; refleksja o sztuce i literaturze 
oraz działania performatywne; aktywne uczestnictwo 
w kulturze; metody analizy i interpretacji tekstów kultury; 
dzieło sztuki w kulturze

HUMANISTYCZNO -PRZYRODNICZA

różnorodność biologiczna i kulturowa; animal studies; 
etologia ludzi i zwierząt, etyczne aspekty ekologii; 
filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań 
naukowych, w tym biologicznych; sztuka ludzka i zwierzęca

SPOŁECZNO-PRZYRODNICZNA

społeczne aspekty ekologii; zróżnicowanie społeczne 
i biologiczne; rozumienie granicy pomiędzy badaniami 
społecznymi i przyrodniczymi; nauki społeczne pomiędzy 
humanistyką a przyrodoznawstwem; społeczne 
i biologiczne aspekty płci; ewolucja biologiczna a dzieje 
społeczeństw; zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne

Problematyka zajęć w obrębie ścieżek obejmuje następujące przykładowe zagadnienia:

3ścieżki 
kształcenia

Studia II stopnia
Studia II stopnia artes liberales to międzydziedzinowy program kształcenia adresowany 
do absolwentów interdyscyplinarnych i tradycyjnych kierunków studiów. Program kształ-
cenia umożliwia indywidualną kompozycję planu studiów. Ponad dwie trzecie programu 
stanowią zajęcia do wyboru. Ważnym celem kierunku jest rozwijanie umiejętności prowa-
dzenia badań interdyscyplinarnych. Służą temu seminaria dziedzinowe – humanistycz-
ne, społeczne oraz przyrodnicze – oraz kształcenie sprofilowane według zainteresowań 
studentów, realizowane poprzez wybór jednej ze ścieżek kształcenia. Podstawą kwalifikacji 
na studia jest rozmowa, podczas której kandydaci i kandydatki przedstawiają wypowiedź 
na wybrany przez siebie temat.

Ścieżki kształcenia
Dalsze rozwijanie i poszerzanie zainteresowań studentów  będzie się odbywało na jednej 
z proponowanych ścieżek kształcenia: humanistyczno-społecznej, humanistyczno-przy-
rodniczej oraz społeczno-przyrodniczej. O wyborze ścieżki kształcenia decyduje student, 
kierując się własnymi zainteresowaniami, po rozpoczęciu nauki na studiach II stopnia 
poprzez wybór dwóch seminariów dziedzinowych oraz zajęć i kursów z odpowiedniego 
modułu kształcenia (humanistyczny, społeczny, przyrodniczy).

Skala tematyczna zajęć 
rozciąga się od sztuki 
prehistorycznej do 
najnowszych tendencji 
w programowaniu 
komputerowym, 
od ewolucji małp 
człekokształtnych do 
posthumanizmu i od 
struktury społeczeństw 
prekolumbijskich 
do przywództwa 
we współczesnych 
korporacjach. Studia 
artes liberales to studia 
dla Ciebie, jeśli chcesz 
rozwijać się w wielu 
kierunkach – zarówno 
humanistycznych 
i społecznych, jak 
i przyrodniczych. 
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Profil absolwenta
Absolwent studiów I stopnia na kierunku artes liberales jest przygotowany do podjęcia 
studiów drugiego stopnia zarówno w tradycyjnych dyscyplinach humanistyki (w zakresie 
nauk o kulturze i religii, nauk o sztuce, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznaw-
stwa) i nauk społecznych (w zakresie nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, 
psychologii) oraz na studiach międzydziedzinowych. Zna podstawową terminologię nauk 
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, oraz potrafi stosować metody badań 
interdyscyplinarnych. Rozumie zasady komunikacji naukowej i jest gotów w niej uczestni-
czyć (np.: udział w studencko-doktoranckich konferencjach naukowych, tworzenie tekstów 
spełniających podstawowe kryteria naukowości). Dzięki poznaniu różnorodnych dzie-
dzin nauki i sposobów rozumienia świata, absolwent artes liberales potrafi samodzielnie 
rozwiązywać postawione przed nim problemy w oryginalny sposób, stosując odpowiednio 

dobrane narzędzia. Potrafi pracować w różnorodnych – również wielokulturowych – gru-
pach oraz zespołach, podejmując w nich rozmaite role. Absolwent studiów II stopnia jest 
przygotowany do prowadzenia samodzielnej, interdyscyplinarnej pracy badawczej łączącej 
elementy nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. W szczególności absol-
went potrafi samodzielnie formułować problemy i pytania badawcze, krytycznie odnosić 
się do tekstów naukowych w wyżej wymienionych dziedzinach oraz pisać teksty spełniają-
ce wymogi naukowości w języku polskim i języku obcym. Seminaria badawcze zapewniają 
absolwentom umiejętności warsztatowe pozwalające na kontynuację nauki na studiach 
doktoranckich. Absolwent artes liberales jest gotów do podjęcia pracy w międzykulturo-
wym i różnorodnym środowisku. Potrafi samodzielnie formułować problemy i rozwiązy-
wać je za pomocą odpowiednio wybranych środków. Jest świadomy zmienności warunków 
panujących na rynku pracy i gotowy do kształcenia się przez całe życie.
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Filologia nowogrecka
Grecja to kolebka jednego z najstarszych języków świata, którego słowa żyją do 
dzisiaj w językach współczesnych – filozofia, kosmos, demokracja...
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Filologia nowogrecka
Grecja to ojczyzna mitycznych herosów, kraina bogów olimpijskich, źródło europejskiej 
kultury... Grecja to kraina słońca, pięknych plaż i błękitnego morza, kraj, gdzie turyści 
z całego świata przyjeżdżają na urlop. Grecja to wreszcie ojczyzna współczesnych Greków, 
potomków starożytnych, którzy zamieszkują dziś tę ziemię zdobioną marmurowymi ko-
lumnami. Grecja to też kraj kryzysu, ekonomicznego i imigracyjnego, kraj stojący na pierw-
szej linii przemian gospodarczych i społecznych, które w przyszłości zapewne nie oszczę-
dzą i nas. Tych, którzy chcieliby lepiej poznać ten fascynujący kraj i znaleźć odpowiedź 
na pytanie, czy rzeczywiście Grecja XXI wieku to tylko kraj ruin, pięknych plaż i kryzysu, 
zapraszamy do Pracowni Studiów Helleńskich (PSH) Wydziału „Artes Liberales”.

Studia I stopnia
W trakcie trzyletnich studiów licencjac-
kich na kierunku filologia nowogrecka nasi 
słuchacze studiują język, kulturę i historię 
Grecji od czasów Homera do dziś, a tak-
że mają szansę poznania dziejów Wyspy 
Afrodyty – Cypru. Szeroka i wciąż wzboga-
cana oferta zajęć fakultatywnych pozwala 
studentom rozszerzyć wiedzę na temat grec-
ko-prawosławnego kręgu kulturowego oraz 
sztuki, kultury Śródziemnomorza, a przede 
wszystkim zrozumieć problemy, z jakimi 
ten region boryka się obecnie.

Wyjątkowość studiów
Nasze studia nie skupiają się tylko na nauce 
języka i na literaturze. Traktujemy język 
nowogrecki i teksty zapisane w tym języku, 
szczególnie literackie, również jako bra-
my do poznania Grecji i Greków. Dlatego 
wiele zajęć dotyczy życia we współczesnej 
Grecji: jej historii, topografii, różnorodno-
ści regionalnej, problematyki społecznej 
i politycznej, sztuki kulinarnej oraz obycza-
jowości, łączącej w harmonijnych propor-
cjach Wschód z Zachodem oraz Północ z 
Południem (nie zapominajmy bowiem, że 
Kreta graniczy z jednej strony z Morzem 
Libijskim, a Cypr geograficznie jest częścią 
Azji!).

Jednym z noworocznych 
greckich obyczajów jest 
rozbijanie owocu grana-
tu. Pestki rozsypują się, 
a ich mnogość symboli-
zuje obfitość szczęścia 
i powodzenia, które 
w nowym roku spłyną 
na dom i jego miesz-
kańców. Na filologii 
nowogreckiej nauczysz 
się nie tylko języka. 
Pokażemy Ci także oby-
czaje Greków, ich folklor 
i tradycje. 

Przykładowe zajęcia
Kultura antyczna; Prawosławie; Arcydzieła literatury kreteńskiej; Historia języka greckie-
go; Topografia kulturowa Grecji; Aspekty tańca greckiego z elementami etnografii Grecji; 
Translatorium nowogreckie; Kryzys w Grecji: społeczeństwo i literatura.

Zmiana programu
Od roku akademickiego 2016/2017 wprowadziliśmy zmiany programowe, które uwspółcze-
śniły tematykę studiów. Skupiamy się głównie na Grecji XX i XXI wieku, zaś postrzegania 
dawniejszych epok – wzorem samych Greków – nauczamy z dzisiejszej perspektywy. Pod-
czas trzech lat studiów oferujemy prawie 800 godzin lektoratu języka nowogreckiego oraz 
szerszą niż dotychczas i regularnie modyfikowaną ofertę przedmiotów fakultatywnych.
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Część studiów poświęcamy 
kulturze i literaturze Republiki 
Cypryjskiej, drugiego kraju świata, 
w którym nowogrecki obowiązuje 
jako język urzędowy (drugim 
oficjalnym językiem Cypru jest 
turecki). Prezentujemy bogaty 
folklor Wyspy Afrodyty, używaną 
przez jej mieszkańców odmianę 
języka nowogreckiego tzw. dialekt 
cypryjski, ale też omawiamy 
skomplikowaną sytuację 
polityczną. Z powodu niedawnych 
wydarzeń historycznych stolica 
Cypru – Nikozja – jest, podobnie 
jak niegdyś Berlin, faktycznie 
podzielona na dwie strefy, między 
którymi wyznaczono strefę 
buforową: „linię zawieszenia broni”.
Studenci trzeciego roku poznają 
również kulturę grekańską 
i podstawy języka greko – 
odmiany języka nowogreckiego, 
którą posługują się niektórzy 
mieszkańcy południowej Kalabrii. 
Język greko nie jest bardzo trudny 
dla filologów, ponieważ jego 
gramatyka uległa uproszczeniu 
i zapisujemy go alfabetem 
łacińskim.

Nie tylko Grecja...
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Co dalej?
Po ukończeniu studiów licencjackich możliwa jest kontynuacja kształcenia na naszym 
Wydziale i zdobycie dyplomu magisterskiego na greckiej ścieżce studiów kulturoznawstwo 
– cywilizacja śródziemnomorska. Najlepsi studenci mają szansę otrzymania stypendiów na 
letnie kursy językowe organizowane na Uniwersytecie Ateńskim i przez salonicki Instytut 
Studiów Bałkańskich oraz uczestnictwa w programie Erasmus+ na uniwersytetach w Jo-
aninie, Retimno, a także w Nikozji na Cyprze.  

Absolwenci filologii nowogreckiej
Absolwenci filologii nowogreckiej, których jest już ponad stu, pracują jako nauczyciele, tłu-
macze oraz przewodnicy i piloci w firmach turystycznych w Grecji i na Cyprze. Znajdują też 
zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, np. ambasadach. Filologowie nowogreccy 
pracują także w firmach o różnym profilu (bankach lub kancelariach), gdzie wymagana jest 
znajomość języka greckiego na wysokim poziomie. Niektórzy nasi absolwenci decydują się 
kontynuować naukę i studia i zostają wykładowcami lub badaczami akademickimi. 

Gwardziści (ewzo-
nes) przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza 
w Atenach. Zmieniają 
się co godzinę, 
demonstrując przy 
tym swój charaktery-
styczny paradny krok. 
Elementem stroju 
gwardzisty jest fousta-
nella, czyli spódniczka, 
która ma czterysta 
fałd symbolizujących 
czterysta lat tureckiej 
niewoli. Wokół Grobu 
wypisane są fragmenty 
„Mowy Peryklesa” oraz 
nazwy miejsc, w których 
walczyli greccy żołnie-
rze. Dzięki lektoratom 
z języka staro- i nowo-
greckiego bez problemu 
je odczytasz.  
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Interdisciplinary Studies 
on Social Change: 
Mediterranean and 
Other European 
Borderlands
Nowe anglojęzyczne studia II stopnia poświęcone zmianie społecznej,  
wyzwaniom współczesności i kulturom południowej Europy

NOWY KIERUNEK
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Interdisciplinary Studies  
on Social Change:  
Mediterranean and  
Other European  
Borderlands
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Border-
lands (ISSC) to nowe studia kulturoznawczo-społeczne II stopnia prowadzone w języku 
angielskim przez wykładowców Wydziału „Artes Liberales” i Ośrodka Badań nad Migracja-
mi. Studia mają konfrontować studentów z wyzwaniami współczesności w okolicznościach 
szybko postępującej zmiany społecznej. Przypadki, które posłużą do studiów nad zmianą, 
pochodzą nie tylko z Polski, ale przede wszystkim z obszaru śródziemnomorskiego, dlatego 
ważną częścią nauczania są języki obce: włoski i hiszpański.

I rok studiów
Student I roku ISSC uczęszcza na:
• seminarium główne (1 z 3 do wyboru);
• zajęcia metodologiczne w zakresie 

badań kulturoznawczych i społecznych: 
„Metody badań kulturoznawczych” oraz 
„Metody badań społecznych”;

• moduł kulturowo-językowy (1 z 2 do 
wyboru);

• warsztaty, czyli zajęcia o rysie praktycz-
nym (3 do wyboru w ciągu roku) 

• zajęcia monograficzne (5 do wyboru 
w ciągu roku).

Seminaria
Seminaria są tandemowe, czyli prowadzone 
przez dwóch wykładowców, z których jeden 
jest z OBM, a drugi z Wydziału „Artes Libe-
rales”. Każde z nich opiera się na wcześniej 
zdefiniowanym w sylabusie kanonie lektur. 
Seminaria mają trzy obszary tematyczne: 

„State, Sovereignty, Institutions”, „Social 
Change, Identity” oraz „Risk, Crises”. 

Moduły kulturowo-językowe
Co roku jeden z modułów kulturowo-języ-
kowych rusza od poziomu zerowego, drugi 
od poziomu A2+/B1. Pierwszy rok to nauki 
od zera to głównie język, potem dochodzą 
przedmioty kulturoznawcze i historyczne 
w odpowiednim języku. Docelowo studenci 
osiągają poziom B2/B2+ w przynajmniej jed-
nym z tych języków. W roku akademickim 
2022/23 moduł włoski rusza od początku, 
a hiszpański od poziomu średnio zaawanso-
wanego. 

Warsztaty
Warsztaty dotyczą najczęściej metod ilościo-
wych w naukach społecznych w oparciu 
o rozbudowane case studies. Z założenia 
są to zajęcia powiązane z realizowanymi 
projektami badawczymi i dość zmatema-
tyzowane, nauczające obsługi aplikacji 

Ośrodek Badań  
nad Migracjami

Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM) 
powstał w 1993 roku i jest podstawową 
i międzywydziałową jednostką Uni-
wersytetu Warszawskiego. Powstał 
jako zespół badawczy stawiający sobie 
za cel szeroko zakrojone, pogłębione 
badania nad współczesnymi migracjami 
międzynarodowymi analizowanymi 
w kontekście zmian społeczno-ekono-
micznych w Polsce i w Europie.
Ośrodek tworzy interdyscyplinarna 
grupa kilkudziesięciu badaczy skupiają-
ca przedstawicieli różnych dyscyplin na-
ukowych, w tym: nauk socjologicznych, 
ekonomii, psychologii, nauk o polityce 
i administracji, nauk prawnych, geogra-
fii społeczno-ekonomicznej oraz nauk 
o kulturze i religii, których działalność 
badawcza koncentruje się na szeroko 
rozumianej analizie zjawisk migra-
cyjnych. W wymiarze geograficznym 
działania naukowe badaczy związanych 
z Ośrodkiem koncentrują się na ob-
szarze Europy Środkowo-Wschodniej, 
ze szczególnym naciskiem na odpływ 
migrantów z Polski i napływ cudzo-
ziemców do naszego kraju. 
Ośrodek prowadzi działalność nauko-
wo–badawczą, dydaktyczną i publika-
cyjną. 
O wysokiej jakości i reputacji OBM 
świadczy duża liczba grantów badaw-
czych przyznanych badaczom skupio-
nym w Ośrodku.
Siedziba OBM znajduje się na Kampu-
sie Ochota, przy ul. Pasteura 7.
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wspomagających obliczenia statystyczne, 
wizualizację danych. Pojawiają się też tema-
ty związane z metodami jakościowymi oraz 
mieszanymi, a także działaniami w innych 
obszarach, np. językoznawczym i huma-
nistyki zaangażowanej czy skutecznego 
pisania akademickiego. 

Wykłady monograficzne
Wykłady monograficzne, zbudowane wokół 
obszarów tematycznych („State, Sovereign-
ty, Institutions”, „Social Change, Identity” 
oraz „Risk, Crises”) są skupione wokół za-
gadnień społecznych, politologiczno-histo-
rycznych, demograficznych, migracyjnych, 
ekonomicznych, polityki społecznej itp., do-
datkowo zakotwiczonych w geograficznych 
obszarach będących w centrum zaintere-
sowania studiów: na terenach wokół Morza 
Śródziemnomorskiego, na pograniczach 
(rozumianych polityczne i kulturowo) oraz – 
kontekstowo – w Polsce.

Przykładowe zajęcia
Borderlands: Central and Eastern Europe,the Balkans, the Mediterranean Region; Capita-
lism and other beasts; Caring for, Social Care and Welfare State; Decolonizing approaches 
to studying history and linguistic-cultural heritage; Minority and Indigenous rights in 
practice; Environment Change and Related Risks; Migration and Individual Identity Migra-
tion, Mobility and Conflicts; Overpopulation and Global Migration; Practical Introduction 
to Anthropology. Finding the way to interpret the dynamics of sociocultural change; Social 
Participation and Intercultrural Communication.

Absolwenci
Absolwenci studiów Interdisciplinary Studies on Social Change zdobędą szeroką wiedzę 
humanistyczną i podstawy wiedzy społecznej. Będą dysponowali wieloma umiejętno-
ściami miękkimi (praca zespołowa, kreatywność, umiejętność skutecznego uczenia się, 
umiejętność prezentacji pomysłów i poglądów w mowie i piśmie, umiejętność zbierania, 
kategoryzowania i syntetyzowania danych, szczególnie cyfrowych). Zdobędą też rozbudo-
wane kompetencje językowe. Absolwenci będą mieli możliwość nabycia praktycznych kom-
petencji użytecznych tak w potencjalnej przyszłej pracy badawczej, jak i na rynku pracy: 
umiejętność planowania, przygotowywania i realizacji procesu badawczego; umiejętność 
innowacyjnego przetwarzania i wizualizacji danych; umiejętność łączenia wiedzy na temat 
procesów społecznych z politykami publicznymi (evidence-based policies). 

Absolwenci będą przygotowani do pracy 
w państwowych instytucjach kulturalnych 
i społecznych oraz w organizacjach 
pozarządowych o podobnym profilu. Będą 
mogli też znaleźć zatrudnienie w firmach 
i instytucjach zajmujących się animacją 
kultury oraz przybliżaniem kultury innych 
krajów, a także w firmach i instytucjach, 
które potrzebują specjalistów ds. kontaktów 
międzykulturowych.

Praca po studiach
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Kulturoznawstwo –
cywilizacja
śródziemnomorska
Interdyscyplinarne studia dające możliwość poznania i zrozumienia wspólnoty 
kulturowej, która wykracza poza granice geograficzne jednego obszaru
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Kulturoznawstwo –
cywilizacja 
śródziemnomorska
Nauka o cywilizacji śródziemnomorskiej to szeroki i aktualny temat, dedykowany stu-
dentom, którzy nie chcą ograniczać się tylko do jednej dyscypliny. Celem jest poznanie 
historii i kultury krajów basenu Morza Śródziemnego, aby dostrzec ich oddziaływanie na 
kulturę Europy i całego świata. To podejście, w którym istotne jest nie tylko zajmowanie 
się przeszłością, ale też połączenie jej ze współczesnością. Dzięki temu możemy zrozu-
mieć mechanizmy stojące za istotnymi wydarzeniami historycznymi oraz za wyzwaniami 
współczesności.

Studia I stopnia
Na studiach pierwszego stopnia student bierze udział w co najmniej jednym lektoracie 
językowym w wymiarze od 4 do 6 godzin tygodniowo: z języka francuskiego, włoskiego, 
hiszpańskiego bądź nowo greckiego. Dzięki temu kończy studia ze znajomością nowego 
języka obcego na poziomie B2 +. 

Ścieżka iberyjska 
pozwala bliżej przyjrzeć 
się obu krajom 
Półwyspu Iberyjskiego, 
przede wszystkim 
Hiszpanii, ale także 
Portugalii, zrozumieć 
skomplikowane procesy 
historyczno-kulturowe, 
jakie zachodziły 
na przestrzeni 
wieków na obszarze 
Śródziemnomorza 
zachodniego, rozpoznać 
elementy stanowiące 
wkład różnych 
kultur w dziedzictwo 
iberyjskie. ← Mascarado 
podczas Festiwalu Maski 
Iberyjskiej w Lizbonie. 
Coroczne wydarzenie 
organizowane w maju 
ma przypominać 
o wspólnych korzeniach 
kultury hiszpańskiej 
i portugalskiej.

ANTYK

Związek z przeszłością, szczególnie tą odległą i zaniedbywaną w procesie dydaktycznym, 
wydaje nam się kluczowy. Dlatego oferujemy nie tylko możliwość nauki greki i łaciny, lecz 
także liczne zajęcia filologiczne oraz historyczne, które pogłębiają wiedzę o starożytności 
oraz zajęcia recepcyjne, które wskazują na silne związki miedzy kulturą współczesną 
a zjawiskami antycznymi. 

WIELOKULTUROWOŚĆ  

Wierzymy, że poznawanie innych kultur, języków i perspektyw jest kluczowe nie tylko 
dla zrozumienia współczesnego świata, ale przede wszystkim skutecznego w nim 
funkcjonowania. Dlatego uczymy w licznych językach o licznych krajach i kulturach. 
Wielu spośród naszych wykładowców to cudzoziemcy, którzy przyjechali do Warszawy 
m.in. z Włoch, Hiszpanii, Grecji, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Białorusi i Ukrainy. 
Mówimy w sumie w co najmniej siedemnastu językach. 

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Zawartość większości zajęć prowadzonych na kierunkach Wydziału nie mieści się 
w obrębie jednej dyscypliny, a niektóre przekraczają granice dziedzin. To działanie celowe: 
wierzymy, że świat jest zbyt różnorodny, by łatwo podlegać arbitralnym klasyfikacjom. 
Wiele najciekawszych zjawisk dzieje się właśnie na styku, istnieje pomiędzy i należy zrobić 
wszystko, by ich nie przegapić. 

Współczesność jest trudna do zrozumienia, ale my proponujemy trzy klucze, by ją rozszyfrować:

3klucze do 
współczesności
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Ścieżki
Na poziomie licencjackim studenci wybierają ścieżkę, którą chcieliby przemierzać Śród-
ziemnomorze. Proponujemy cztery: bałkańsko-grecką, włosko-francuską, iberyjską, ibero-
amerykańską/transatlantycką. Studenci zapoznają się z ewolucją kultury danego regionu, 
od czasów grecko-rzymskich po współczesność, z uwzględnieniem kultury popularnej. 

Studia II stopnia
Program studiów II stopnia, na których również podąża się wybraną ścieżką tematycz-
ną, kładzie nacisk na tematykę kulturową współczesnych regionów Śródziemnomorza: 
nowogreckiego, włoskiego i iberyjskiego, w tym na współczesną kulturę masową. Dzięki 
odpowiednio dobranej ofercie seminariów, wykładów monograficznych i konwersatoriów 
studenci mogą wybierać sprofilowane specjalizacje w zakresie cywilizacji antycznej i jej 
recepcji czy współczesnej kultury Śródziemnomorza (kultura nowogrecka, włoska, hisz-
pańska).

Ważną ścież-
ką na studiach 
pierwszego stopnia 
jest ścieżka grecko-
-bałkańska, w ramach 
której studenci mogą 
zapoznać się z kulturą 
Bałkanów; zarówno ich 
części słowiańskiej, jak 
i greckiej. ← Stary Most 
w Mostarze w Bośni 
i Hercegowinie: zgodnie 
z tradycją młodzieńcy 
skaczą z mostu do rzeki 
dla udowodnienia swojej 
męskości.

Seminaria główne i poboczne 
Seminaria, wokół których zorganizowane są studia II stopnia i w ramach których powsta-
ją prace magisterskie, dzielą się na główne oraz poboczne. Te pierwsze rozwijają szerokie 
tematy badawcze w zakresie studiów recepcyjnych, kontaktów historyczno-kulturowych 
między Wschodem a Zachodem oraz ideowej przestrzeni między literaturą a sztuką. Se-
minaria poboczne skupiają się na tematyce podróży oraz na styku między kulturą dawną, 
nowożytną i współczesną – zawsze w kontekście śródziemnomorskim.  

Konwersatoria językowe
Wszystkie nasze konwersatoria językowe są od lat prowadzone z native speakerami. Celem 
takich zajęć jest rozwijanie praktycznej umiejętności komunikowania się w danym języ-
ku: francuskim, hiszpańskim, nowogreckim lub włoskim. Zajęcia odbywają się w małych 
grupach i mają charakter swobodnego konwersatorium. Konwersacje koncentrują się wokół 
określonej tematyki: literatury, kultury, historii, polityki, nowych mediów.
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Przykładowe przedmioty
Historia kultury i literatury Grecji i Rzymu; 
Historia literatury bizantyńskiej; Historia 
i literatura Grecji nowożytnej; Historia 
literatury francuskiej i włoskiej; Historia 
kultury iberyjskiej; Historia kultury ibero-
amerykańskiej; Sztuka renesansu i baroku; 
Dzieje współczesnego Śródziemnomorza; 
Tradycje antyczne w Europie Środkowej; 
Kultura audiowizualna; Kultura prezentacji 
i sztuki pisania; Podstawy ochrony własno-
ści intelektualnych; Instytucje kulturalne 
i ich zasady; Metodologia pracy naukowej. 
Ważnym filarem studiów jest uwzględnienie 
w programie zajęć koniecznych do pełnego 
zrozumienia zagadnień sytuujących się na 
przecięciu różnych dyscyplin (antropologii, 
semiotyki, literaturoznawstwa itp.); Litera-
tura polska na warsztatach włoskich tłuma-
czy; O wielkich religiach monoteistycznych. 
Relacje chrześcijaństwa z islamem i juda-
izmem; O współczesnych Włoszech (XX–
XXI w.) przez pryzmat kinematografii.

Nie tylko studia
Studentki i studenci naszego Wydziału 
są zapraszani do udziału w pionierskich 
projektach badawczych i szkoleniowych. 
Praca przy takich przedsięwzięciach daje 
możliwość nawiązania kontaktów nauko-
wych z wybitnymi specjalistami nie tylko 
z Polski, ale również z całego świata. Stu-
denci uczestniczący w realizacji projektów 
mają możliwość udziału w konferencjach, 
warsztatach oraz wyjazdach terenowych 
i do innych ośrodków uniwersyteckich. 
Międzynarodowe projekty to też szansa 
na pogłębienie znajomości języków oraz 
rozwijanie kompetencji miękkich. Takie 
możliwości dają studentom Wydziału trzy 
jego jednostki stałe: Ośrodek Badań nad 
Tradycją Antyczną, The Cluster: The Past 
for the Present – International Research and 
Educational Programme oraz Center for Re-
search and Practice in Cultural Continuity.



i n formator informator52 53

OBTA  
     i  
   CLUSTER
OBTA
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) – jednostka stała 
Wydziału „Artes Liberales” – zaprasza studentki i studentów do 
udziału w projektach poświęconych recepcji antyku. OBTA współ-
pracuje z uczonymi z różnych stron świata: od Stanów Zjednoczo-
nych, przez kraje Europy oraz Afryki, po Australię i Nową Zelandię. 
Badania realizowane w Obcie obejmują takie zagadnienia jak: hu-
manistyka cyfrowa, edytorstwo źródeł, tradycja antyczna w epoce 
Romantyzmu, antyk i komunizm, mitologia w kulturze popularnej. 

Nasze mityczne dzieciństwo
W ramach programu „Our Mythical Childhood”, na który prof. Ka-
tarzyna Marciniak, dyrektor Obty, otrzymała Loeb Classical Library 
Foundation Grant, Alexander von Humboldt Foundation Alumni 
Award for Innovative Networking Initatives, a także –  jako pierw-
sza osoba w Polsce – ERC Consolidator Grant w dziedzinie humani-
styki, międzynarodowy zespół badawczy odkrywa nasze mityczne 
dzieciństwo. Studentki i studenci uczestniczą w działaniach zespo-
łu, realizując i prezentując publicznie własne prace naukowe.

Studentki i studen-
ci Wydziału razem 
z badaczkami i bada-
czami z różnych stron 
świata wzięli udział 
w konferencji „Our 
Mythical History” 
(2019). Odbyło się też 
wtedy rozstrzygnię-
cie II edycji konkursu 
„Antyk–Kamera–Akcja!” 
poświęconej historii 
starożytnej.
Fot. Mirosław Kaźmierczak
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O recepcji antyku od starożytności po XXI wiek 
Gdzie można dziś spotkać Herkulesa? Które drzewa były kiedyś ludźmi? Co greckie żaby 
wiedzą na temat gościnności? Jak radzi sobie Ikar na muzycznej scenie rockowej? O czym 
rozmawiają centaury? Na te i podobne pytania szukamy odpowiedzi w trakcie seminarium 
poświęconego recepcji antyku od starożytności po XXI wiek, ze szczególnym uwzględnie-
niem tekstów kultury skierowanych do młodych odbiorców. Studentki i studenci poznają 
specyfikę badań naukowych oraz współpracy międzykulturowej. Mogą też zastosować 
zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, odkrywając ślady obecności starożytnych Gre-
ków i Rzymian wokół nas oraz uczestnicząc w przedsięwzięciach Obty. W efekcie naszych 
wspólnych działań powstały m.in. publikacje naukowe i popularyzatorskie z udziałem 
studentek i studentów, jak na przykład katalog odniesień do antyku w polskiej literaturze 
dziecięcej i młodzieżowej.

Ważnym kontekstem 
badań nad dzieciń-
stwem jest przyroda. 
W ramach projektu 
„Our Mythical Nature” 
(2019/20–2020/21) 
odbyliśmy podróż ponad 
czasem od mitycznej 
Arkadii do dzisiejszego 
świata pogrążonego 
w kryzysie klimatycz-
nym. Poznaliśmy teksty 
starożytnych autorów 
wrażliwych na piękno 
natury. Odkryliśmy też 
wiele współczesnych 
utworów dla dzieci 
i młodzieży, czerpiących 
z kultury antycznej. 
W wyniku naszych dzia-
łań powstały publikacje, 
filmy, a także wykłady, 
które udostępniliśmy 
w Internecie. 
Poster: Zbigniew Karaszewski

Cluster
The Cluster: The Past for the Present – Inter-
national Research and Educational Pro-
gramme to kierowana przez prof. Katarzynę 
Marciniak jednostka stała Wydziału „Artes 
Liberales”, którą współtworzą wydziały 
humanistyczne zagranicznych uczelni: 
Università di Bologna, Ludwig-Maximi-
lians-Universität München, University of 
Cambridge i Université de Fribourg. Celem 
Cluster jest rozwijanie edukacyjnego poten-
cjału programu „Our Mythical Childhood” 
oraz projektów, które wykraczają poza mury 
Uniwersytetu i angażują szersze kręgi społe-
czeństwa – zwłaszcza środowiska szkolne. 

Działania i inicjatywy
Organizujemy ogólnopolski konkurs filmo-
wy dla młodzieży „Antyk–Kamera–Akcja!”. 
Opublikowaliśmy dwa tomy zawierające 
wyniki pierwszych prac badawczych prowa-
dzonych w ramach Cluster i Obty przez li-
cealistów: De viris mulieribusque illustribus 
(2019) i Naturae cognoscere causas (2021). 
Przygotowujemy materiały edukacyjne 
z cyklu „Czerp moc!”, rozwijając holistyczną 
wizję kształcenia opartego na dziedzictwie 
antyku. Nagrywamy minifilmy z cyklu 
„45 Sekund Recepcji”, pokazujące, jak 
kultura antyczna odpowiada na potrzeby 
współczesności. Publikujemy też posty na 
blogu „Our Mythical Childhood”. Zapra-
szamy serdecznie studentki i studentów do 
udziału w tego rodzaju działaniach nauko-
wych i popularyzatorskich. Jest to szansa na 
konsultacje ze specjalistami, rozwój nauko-
wy i nawiązywanie ciekawych kontaktów 
badawczych w Polsce i za granicą, a także 
zdobywanie doświadczeń organizacyjnych 
i ćwiczenie zdolności językowych oraz kom-
petencji społecznych. Prace przygotowane 
w trakcie wspólnych działań, podpisane 
nazwiskami autorów i dostępne w Interne-
cie, będą mogły stanowić element portfolio 
dla przyszłych pracodawców.

Publikacje Obty
z udziałem studentów  

i licealistów 

Kliknij na okładkę, by czytać on-line. 

Polish Literature for Children 
and Young Adults Inspired by 

Classical Antiquity: A Catologue

De viris mulieribusque  
illustribus

Naturae cognoscere causas

https://ourmythicalchildhoodblog.com/2021/12/30/our-mythical-nature-conference/
https://antykkameraakcja.wordpress.com/
http://omc.obta.al.uw.edu.pl/czerp-moc
http://omc.obta.al.uw.edu.pl/45-reception
https://ourmythicalchildhoodblog.com/
https://ourmythicalchildhoodblog.com/
http://www.kamar.domeczek.pl/OMC%20www/Polish%20Literature%20for%20Children%20&%20Young%20Adults%20Inspired%20by%20Classical%20Antiquity.%20A%20Catalogue.pdf
http://www.omc.obta.al.uw.edu.pl/publication/dvm.pdf
http://www.omc.obta.al.uw.edu.pl/assets/files/pages/a51aee92ed518dd9fe27f112a9d5d9b4aad3edfd.pdf
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CENTER FOR RESEARCH AND PRACTICE 
IN CULTURAL CONTINUITY
Center for Research and Practice in Cultural Continuity (CRPCC) 
to międzynarodowy ośrodek badawczy utworzony wspólnie przez 
Uniwersytet Warszawski, University of London, Leiden Universi-
ty, University of Groningen i Max Planck Institute for the Science 
of Human History in Jena. Centrum kieruje prof. dr hab. Justyna 
Olko, która od lat prowadzi interdyscyplinarne projekty dotyczące 
przekazu kulturowego między Europą i Ameryką oraz rewitalizacji 
języków zagrożonych wyginięciem. W badaniach uczestniczą nie 
tylko naukowcy z ośrodków z całego świata, lecz także przedstawi-
ciele mniejszości językowych i rdzenni użytkownicy języków zagro-
żonych: wilamowskiego, łemkowskiego, kaszubskiego oraz nahuatl, 
czyli języka azteckiego w Meksyku.

Rewitalizacja języków zagrożonych wymarciem
W Centrum zostały zrealizowane zespołowe projekty „Europa 
i Ameryka w kontakcie” oraz „Zaangażowana humanistyka” – 
pierwsze w historii polskiej humanistyki granty przyznane przez 
European Research Council oraz Komisję Europejską w ramach 
Programu Twinning. Ich celem było zbadanie wielusetletniego 
przekazu międzykulturowego, a także rewitalizacja języków zagro-
żonych wymarciem.

Wielojęzyczne światy — zaniedbane historie
Aktualnie prof. Justyna Olko wraz z innymi badaczami CRPCC oraz 
z partnerami z Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology 
w Lipsku oraz Stellenbosch University (RPA) realizują projekt „Mul-
tilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, 
continuity and loss in past and present societies” w ramach Con-
solidator Grant ERC. Jego celem jest lepsze zrozumienie mechani-
zmów stabilnej i niestabilnej wielojęzyczności. Badania są prowa-
dzone w trzech regionach Europy Środkowo-Wschodniej, w Afryce, 
Meksyku i na Archipelagu Vanuatu w Melanezji. 

Rewitalizatorzy języka 
wilamowskiego związani 
z Wydziałem w trakcie 
szkoły terenowej zorga-
nizowanej w Meksyku 
w ramach projektu 
„Zaangażowana 
humanistyka”
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Ratowanie języka wilamowskiego w Polsce oraz nahuatl w Meksyku 
jest możliwe m.in. dzięki doktorantom i studentom naszego Wydziału

Partycypacyjne  
historyczne warsztaty 
z czytania tekstów 
przodków dla członków 
społeczności Nahua 
w Meksyku organizo-
wane regularnie przez 
Center for Research 
and Practice in Cultural 
Continuity
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PRZYRODASZTUKA

NAUKI SPOŁECZNEH UM
A N I S T Y K A

Rekrutacja 2022
Dziekanat dydaktyczny
ul. Dobra 72, 
00-312 Warszawa
22 55 25 910
rekrutacja_al@al.uw.edu.pl

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące wydarzeń naukowych 
i kulturalnych, które odbywają się na naszym Wydziale, informacje o osiągnię-
ciach naukowych naszych wykładowczyń i wykładowców, powiadomienia na 
temat publikacji, grantów i nagród, a także aktualności związane z rekrutacją 
na studia lub pracą na naszym Wydziale, to zasubskrybuj nasz newsletter.  

Zapisz się tutaj. 
Nie ominie Cię 
żadna nowość.

Szczegółowe informacje o studiach, warunki 
przyjęcia i zasady rekrutacji znajdziesz  
na stronie głównej Wydziału „Artes Liberales”.
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