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INFORMACJE LOKALIZACYJNE
– gdzie jest dziekanat/sekretariat 
– gdzie będą się odbywały zajęcia

Dziekanat:
ul. Szturmowa 4
Sprawdź lokalizację na mapie Warszawy

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Lingwistyki 
Stosowanej przy ulicy Szturmowej 4 oraz przy ul. Dobrej 
55.

https://goo.gl/maps/ewr9Wq7ZkEnbsXZ6A


STATYSTYKI REKRUTACYJNE
I PROGI PUNKTOWE – sprawdź swoje szanse

Zachęcamy także do zapoznania się 
z serwisem ASIA, który prezentuje statystyki rekrutacyjne 

bardziej szczegółowo.

czyli ile było osób na miejsce 
i ile punktów uprawniało do przyjęcia na studia

• kliknij
• znajdź kierunek, który Cię interesuje
• sprawdź statystyki z ubiegłych lat

http://asia.uw.edu.pl/
http://rekrutacja.uw.edu.pl/statystyki-rekrutacyjne/


Filologia białoruska z językiem 
angielskim to jedyny w Polsce 
kierunek kształcący specjalistów w 
dziedzinie białorutenistyki (ze 
znajomością języka angielskiego) 
posiadających szczegółową wiedzę 
dotyczącą procesów kształtowania 
historii, literatury, kultury, 
współczesności i języka Białorusi 
wyposażonych przede wszystkim w 
praktyczne umiejętności, takie jak 
znajomość języka białoruskiego na 
poziomie C1 i języka angielskiego na 
poziomie B2. W ramach kierunku 
oferowane są także zajęcia 
fakultatywne z języka rosyjskiego. 
Naukę języka białoruskiego i 
rosyjskiego można zacząć jednak 
całkowicie od początku, co oznacza, że 
po pięciu latach studiach można 
zyskać znajomość dwóch nowych 
języków na wysokim poziomie. 

FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 



Katedra Białorutenistyki przykłada dużą 
wagę do współpracy międzynarodowej. 
Najlepszą okazją do poznania 
współczesnej Białorusi są wspólne 
wyjazdy organizowanych dla studentów 
Katedry Białorutenistyki, a przyjazdy 
studentów z białoruskich uniwersytetów 
są dodatkową możliwością poznania 
nowych kolegów i koleżanek z zagranicy. 
Pogłębianiu relacji międzynarodowych 
służą też projekty z białoruskimi 
uniwersytetami, przyjazdy wykładowców 
na gościnne wykłady oraz organizacja 
międzynarodowych wydarzeń 
kulturalnych i naukowych, w których 
organizację aktywnie włączają się 
studenci i pracownicy Katedry 
Białorutenistyki. 

FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 



Studenci zrzeszeni w 
Międzywydziałowym Kole Naukowym 
„Albaruthenica” bądź działający w 
Samorządzie Studenckim sami także 
angażują się we współpracę z 
czołowymi organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz 
Białorusi w Polsce, organizują 
samodzielne wyprawy badawcze na 
Białoruś i włączają się w promocję 
badań białorutenistycznych między 
innymi poprzez organizowanie 
studencko-doktoranckich konferencji.

FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 



Studia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim to przede wszystkim możliwość 
poznania sąsiedniego kraju i ludzi, nowe kontakty, znajomości i przyjaźnie na całe życie!

Studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunku filologia białoruska z językiem 
angielskim zyskują wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie pracy zawodowej w 
charakterze specjalistów lub ekspertów w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z 
Białorusią, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie, biurach tłumaczeń, administracji 
państwowej itp. 

FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 



Połączenie wiedzy 
ogólnohumanistycznej z wiedzą 
specjalistyczną, umiejętności o różnym 
charakterze i kompetencji społecznych 
oferowanych na studiach licencjackich i 
magisterskich na kierunku filologia 
białoruska z językiem angielskim 
zapewnia absolwentom elastyczność 
na rynku pracy i daje solidne podstawy 
do kontynuowania edukacji.

Filologia białoruska z językiem 
angielskim jest więc dobrym wyborem 
dla osób chcących zyskać na rynku 
pracy tak unikatowe umiejętności jak 
znajomość trzech języków obcych, w 
tym znajomość języka białoruskiego i 
rosyjskiego – języków naszych dwóch 
wschodnich sąsiadów, z którymi łączą 
nas bliskie relacje biznesowe, kulturalne 
i społeczne.

FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

Katedra Białorutenistyki

Facebook Katedry Białorutenistyki
Grupa na Facebooku

Instagram Katedry Białorutenistyki

Kontakt

http://kb.uw.edu.pl/category/aktualnosci/
https://www.facebook.com/bialorutenistyka/
https://www.facebook.com/groups/KatedraBialorutenistykiUW/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/kb_uw/

