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CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Studia magisterskie na specjalności filologia klasyczna dzielą się na trzy ścieżki programowe: filologię
łacińską, filologię grecką oraz filologię grecką i łacińską. System ten umożliwia kontynuację studiów
licencjatom filologii klasycznej, którzy uzyskują kompetencję w zakresie obu języków i kultur, a także
licencjatom i magistrom innych specjalności oraz kierunków, którzy pragną poszerzyć swoje wykształcenie i warsztat naukowy o znajomość łaciny i cywilizacji rzymskiej lub greki i kultury helleńskiej.
Ścieżka programowa filologia łacińska
Studia magisterskie w tej ścieżce otwarte są dla osób posiadających dyplom licencjata lub magistra.
Celem studiów jest zapewnienie magistrantom uzyskania warsztatu naukowego niezbędnego do prowadzenia badań w wybranej dziedzinie poprzez indywidualizację kursów i dostosowywanie tematyki
do zainteresowań studentów. Na przykład w ramach tutorialu wybranego przez licencjatów polonistyki
analiza tekstu może dotyczyć poezji nowołacińskiej z uwzględnieniem jej antycznych ram i genealogii.
Kurs języka i literatury zapewnia sprawne korzystanie z łacińskich źródeł.
Ścieżka programowa filologia grecka
Studia magisterskie w tej ścieżce programowej otwarte są dla osób posiadających dyplom licencjata
lub magistra. Celem studiów jest zapewnienie magistrantom uzyskania warsztatu naukowego niezbędnego do prowadzenia badań w wybranej dziedzinie poprzez indywidualizację kursów i dostosowanie tematyki do zainteresowań studentów. Na przykład w ramach tutorialu wybranego przez licencjatów filozofii analiza tekstu może dotyczyć dialogów Platona z odniesieniem do metafizycznego dyskursu nowożytnej zachodniej filozofii i jego dekonstrukcji. Kurs języka i literatury zapewnia sprawne
korzystanie z greckich źródeł.
Ścieżka programowa filologia grecka i łacińska
Studia magisterskie w tej ścieżce otwarte są dla osób posiadających licencjat z zakresu filologii klasycznej lub cywilizacji śródziemnomorskiej (o ile plan studiów licencjackich na kierunku o takiej nazwie
obejmował kursy objęte standardami nauczania filologii klasycznej). Celem studiów jest rozwijanie
kompetencji filologicznych w zakresie obu języków klasycznych, literatury greckiej i rzymskiej oraz
cywilizacji śródziemnomorskiej, a także jej recepcji w epokach późniejszych. Zajęcia specjalistyczne
mają na celu kształcenie w dziedzinie literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kultury antycznej.
Indywidualne zajęcia (tutoriale, kursy do wyboru) wprowadzają w metodologię pracy badawczej na
wybranym polu. Ścieżka obejmuje kurs przedmiotów pedagogicznych oraz praktyk szkolnych, co zapewnia uzyskanie uprawnień nauczycielskich.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci ścieżki filologa łacińska uzyskują niezbędne w pracy naukowej lub zawodowej kompetencje językowe i kulturowe umożliwiające analizę zjawisk cywilizacyjnych na szerokim tle porównawczym i uwzględniającym świat Rzymu.
Absolwenci ścieżki filologia grecka uzyskują niezbędne w pracy naukowej lub zawodowej kompetencje językowe i kulturowe umożliwiające analizę zjawisk cywilizacyjnych na szerokim tle porównawczym i uwzględniającym świat starożytnej Grecji.
Absolwenci ścieżki filologia grecka i łacińska posiadają znajomość greki, łaciny, literatury i kultury
antycznej w stopniu umożliwiającym tłumaczenie tekstów antycznych na polski, pracę w redakcjach i
wydawnictwach oraz kontynuację zainteresowań badawczych w ramach studiów doktoranckich. Kurs
pedagogiczny obejmujący metodykę nauczania języków klasycznych oraz praktyki szkolne umożliwia
im podjęcie pracy w szkole. Kurs cywilizacji Włoch lub Grecji pozwala dostrzegać rozwój kultury antycznej w świecie nowożytnym, jak i daje dodatkowe praktyczne umiejętności zawodowe.

