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NIESTACJONARNE
STUDIA I STOPNIA

LICENCJACKIE

Etnolingwistyka to kierunek studiów, na którym

nauczamy dwóch języków obcych: język angielski

od poziomu szkoły średniej i drugi język nauczany

od podstaw oraz elementy kultury narodów, które

się tymi językami posługują. Oferta drugiego

języka kierunku (hiszpański, francuski, szwedzki,

arabski, koreański, rosyjski) zmienia się co roku.

Studia niestacjonarne skierowane są do

kandydatów, którzy łącza naukę z innymi

obowiązkami. Zajęcia odbywają się w soboty i w

niedziele co dwa tygodnie od października do

czerwca. Studia umożliwiają zdobycie

wykształcenia na poziomie adekwatnym do

poziomu studiów dziennych.
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✓ Biegła znajomość dwóch języków obcych,

✓ Znajomość kultury danego obszaru 
językowego,

✓ Umiejętność współpracy w środowisku 
międzynarodowym,

✓ Umiejętność redagowania tekstów 
specjalistycznych.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA 

✓ Język angielski,

✓ Drugi język kierunku,

✓ Antropologia kulturowa,

✓ Realioznawstwo obszaru drugiego języka 
kierunku,

✓ Komunikacja międzykulturowa,

✓ Historia i kultura obszaru drugiego języka 
kierunku.

WYBRANE PRZEDMIOTY

studia niestacjonarne
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NIESTACJONARNE
STUDIA II STOPNIA

MAGISTERSKIE

Etnolingwistyka to kierunek studiów, na którym

nauczamy dwóch języków obcych oraz elementów

kultury narodów, które się tymi językami

posługują.

Na drugim stopniu student kontynuuje język

angielski oraz II język oferowany na poziomie

licencjatu lub od podstaw. Oferta drugiego języka

kierunku (hiszpański, francuski, szwedzki, arabski,

koreański, rosyjski) zmienia się co roku. Studia

niestacjonarne skierowane są do kandydatów,

którzy łącza naukę z innymi obowiązkami. Zajęcia

odbywają się w soboty i w niedziele co dwa

tygodnie od października do czerwca. Studia

umożliwiają zdobycie wykształcenia na poziomie

adekwatnym do poziomu studiów dziennych.
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✓ Język angielski,

✓ Język angielski specjalistyczny,

✓ Drugi język kierunku,

✓ Narzędzia edytorskie i internetowe.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA 

✓ Biegła znajomość dwóch języków obcych,

✓ Znajomość kultury danego obszaru językowego,

✓ Umiejętność współpracy w środowisku 

międzynarodowym,

✓ Umiejętność redagowania tekstów specjalistycznych.

studia niestacjonarne
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✓ Praca w międzynarodowej korporacji,

✓ Praca w biurze tłumaczeń,

✓ Praca w instytucjach międzynarodowych,

✓ Dziennikarstwo,

✓ Ośrodki kultury i handlu.

etno.home.amu.edu.pl

Instytut Etnolingwistyki
Collegium novum,
Al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań 
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