Językoznawstwo
i zarządzanie informacją
na UAM w Poznaniu

w budynku Collegium Novum
na Wydziale Neofilologii

Katedra Metodologii Lingwistyki (www.kml.amu.edu.pl)
prowadzi nowy kierunek:
językoznawstwo i zarządzanie informacją,
który zastąpił specjalność o nazwie
„językoznawstwo i nauka o informacji”
realizowaną na kierunku „filologia”.
Są to studia dzienne:
• I stopnia (3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu
zawodowego licencjata) oraz
• II stopnia (2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu
zawodowego magistra).

Języki…
 U nas nauczysz się kilku języków obcych (do wyboru

z kilkunastu – zarówno klasycznych, jak i egzotycznych,
w tym orientalnych!), przy czym zajęcia z wszystkich
tych języków są w naszym przypadku prowadzone
przez mówców rodzimych (tzw. native speakerów)
oraz dyplomowanych nauczycieli polskojęzycznych.
 U nas zapoznasz się z językami i kulturą nie tylko
w ramach wykładów i lektoratów. Na Wydziale Neofilologii
spotykamy się także na licznych Dniach Kultury, podczas
których między innymi degustujemy egzotyczne potrawy
oraz zaznajamiamy się ze zwyczajami poszczególnych
obszarów językowych; w ich organizacji wspierają nas
zawsze władze uczelni, jak również ambasady i instytucje
kulturalne.

… i nie tylko:
 Ponadto zapoznamy Cię z zastosowaniami informatyki, matematyki

i logiki w zarządzaniu informacją i wiedzą.
 Prowadzone przez nas studia są w znaczącym stopniu interaktywne:
nasi studenci działają w grupach dyskusyjnych i udzielają się na forach,
korzystają z pracowni komputerowej oraz sali multimedialnej,
a tłumaczenia ustne ćwiczą w kabinach do przekładu symultanicznego.
Zainteresowani słuchacze naszego kierunku działają w Studenckim
Kole Językoznawczym REMAT oraz biorą udział w studenckich
konferencjach naukowych.
 Studiując u nas, możesz studiować właściwie na całym świecie!
Wystarczy, że skorzystasz z naszej bogatej oferty stypendialnej
w ramach programu ERASMUS+ lub z innej oferty wymiany
zagranicznej realizowanej dzięki naszym licznym umowom
międzyuczelnianym zawartym z uniwersytetami partnerskimi.

Dalsza kariera zawodowa…
 Po naszych studiach staniesz się nie tylko poliglotą (czyli osobą

władającą wieloma językami) oraz językoznawcą (czyli specjalistą
z dziedziny badania języka naturalnego), ale także ekspertem
z zakresu zarządzania wiedzą oraz zasobami językowymi, a nawet
administratorem sieci.
 Dzięki naszym studiom możesz stać się potrzebnym
i poszukiwanym na rynku pracy fachowcem: będziesz biegle władać
co najmniej dwoma językami obcymi, a jednocześnie będziesz
przygotowany merytorycznie do pracy w międzynarodowych
koncernach, centrach usług wspólnych, instytucjach rządowych,
podmiotach kulturalnych, placówkach edukacyjno-oświatowych,
ośrodkach przetwarzania informacji oraz wielu innych miejscach.

