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Instytut Filologii Polskiej na Wydziale
Nauk Humanistycznych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
powstał w 1999 roku.
W najnowszej parametryzacji
(2017 rok) Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przyznało
kategorię A.
Ocena została przeprowadzona
przez Komitet Ewaluacji Jednostek
Naukowych. Eksperci wzięli pod uwagę
cztery podstawowe kryteria:
osiągnięcia naukowe i twórcze,
potencjał naukowy, praktyczne efekty
działalności naukowej i artystycznej
oraz pozostałe efekty działalności
naukowej i artystycznej.
Instytut Filologii Polskiej skupia
uczonych z kraju i zagranicy
o bogatym dorobku naukowym,
artystycznym i dydaktycznym oraz
różnorodnych zainteresowaniach.
Naszymi wykładowcami są nie tylko
literaturoznawcy, językoznawcy,
kulturoznawcy, lecz także
specjaliści wielu dziedzin
(film, teatr, media, muzea, biznes)
z dużym doświadczeniem
zawodowym.
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Prezentację wykładowców można
zobaczyć na stronie:
https://wnh.uksw.edu.pl/pracownicy

Filologia polska – studia I i II
stopnia, stacjonarne
i niestacjonarne
Podstawowy program studiów
obejmuje wiedzę z zakresu
historii i teorii literatury oraz
wiedzę o języku polskim.
Prowadzone są liczne zajęcia
do wyboru, poświęcone m.in.
teatrowi, filmowi, literaturze
współczesnej, edytorstwu,
komunikacji językowej. Studenci
mogą ponadto uczestniczyć
w zajęciach różnych
specjalizacji, których
ukończenie jest poświadczone
wpisem do dyplomu.

Oferowane są następujące
specjalizacje:
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edytorska
komunikacja językowa: media,
reklama, PR
teatrologiczna
filmoznawcza
nauczycielska
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Na Wydziale Nauk
Humanistycznych
prowadzone są liczne
zajęcia fakultatywne,
w tym konwersatoria
w języku angielskim.
Studenci mogą też
uczestniczyć m.in.
w zajęciach poświęconych
retoryce, starożytnej
literaturze chrześcijańskiej, kulturze średniowiecza
i renesansu oraz recepcji
antyku w kulturze polskiej.
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Pracownicy Instytutu Filologii
Polskiej są beneficjentami
programów grantowych
najważniejszych instytucji
w Polsce: Narodowego Centrum
Nauki, Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki.
Studenci mogą również
studiować na innych
uniwersytetach w Polsce
(w ramach programu MOST)
i za granicą (w ramach programu ERASMUS),
między innymi w Cambridge,
Paryżu, Fryburgu szwajcarskim,
Genui, Ostrawie, Ołomuńcu,
Wilnie, Budapeszcie.

Szczegóły można znaleźć na stronach:
https://uksw.edu.pl/pl/projekty-nprh
https://uksw.edu.pl/pl/projekty-ncn

Program i tok kształcenia realizowany
w Instytucie Filologii Polskiej stanowi
dobry start do rozpoczęcia pracy
zawodowej, zwykle podejmowanej już
w trakcie studiów. Nasi absolwenci są
cenieni za usystematyzowaną wiedzę
z wielu dziedzin, dbałość językową,
umiejętności redaktorskie, samodzielność
myślenia i kreatywność. Podejmują pracę
w instytucjach kulturalnych (teatrach,
muzeach), mediach komercyjnych
i elektronicznych, w biznesie, szkolnictwie
oraz administracji. Sprzyja temu
współpraca władz Instytutu i Uczelni
z instytucjami oraz firmami zewnętrznymi.
Studia na WNH stanowią też doskonałe
uzupełnienie wykształcenia artystycznego
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czy dziennikarskiego.
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Podtrzymywanie i rozwijanie wysokiego
poziomu nauki i dydaktyki
w Instytucie Filologii Polskiej odbywa się
przy zachowaniu takich priorytetów, jak:

- utrzymanie sprawdzonego
modelu kształcenia human- badań we właściwym dla
Instytutu obszarze nauki
- rozwijanie kontaktów
z instytucjami naukowymi
w Polsce i poza krajem oraz
podejmowanie wspólnych
inicjatyw badawczych, dla
których ośrodkiem
integrującym jest
Wydział Nauk Humanistycznych
- poszukiwanie i wykorzystywanie
nowoczesnych metod
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badawczych i dydaktycznych
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istycznego: filologicznego
(nauki o literaturze i języku;
w tym glottodydaktyki, edytorstwa, krytyki literackiej,
literaturoznawstwa transkulturowego - z zachowaniem
cech dystynktywnych dyscyplin), a także wiedzy o kulturze
(teatrze, filmie, instytucjach
kultury), przy jednoczesnym
tworzeniu modelu nowego
kształcenia, wielo- i interdyscyplinarnego, właściwego
m.in. kulturoznawstwu;

Szczegółowy program studiów:
https://wnh.uksw.edu.pl/node/861

- na filologii polskiej wproadzone zostały
zajęcia z estetyki, podbudowujące
perspektywę artystycznego widzenia
literatury; przygotowanie absolwentów
do podejmowania dalszych studiów,
a także pracy naukowej;
- utrzymanie odpowiedniej równowagi
między kształceniem ogólnym,
charakterystycznym dla dydaktyki
uniwersyteckiej, dającym absolwentom
szeroką wiedzę, pozwalającą
podejmować bardzo zróżnicowane
wyzwania zawodowe,
a praktycznym przygotowaniem do pracy
w określonych specjalnościach;
- inicjatywy wiążące Instytut, jego pracowników i absolwentów z instytucjami
nauki, kultury i edukacji Mazowsza
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i innych regionów Polski.
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Szczegółowy program studiów:
https://wnh.uksw.edu.pl/node/861

Studenci polonistyki mogą angażować
się w prace koła naukowego, wybranego spośród 11 działających na Wydziale.
Mogą też rozwijać swoje zainteresowania
i pasje w ramach działalności
Chóru UKSW, Teatru Akademickiego
i Radia UKSW.
Instytutu Filologii Polskiej publikuje
półrocznik „Colloquia Litteraria”, który
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ukazuje się od 2006 roku.
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Instytut Filologii Polskiej
Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 89 90
e-mail: wnh@uksw.edu.pl
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