tel/fax:.

zobacz nasz profil na Facebooku: Kulturoznawstwo-UKSW

Kompetentni, otwarci i życzliwi wykładowcy, niepowtarzalna atmosfera oraz
interesujący program sprawiają że studiowanie jest prawdziwą przyjemnością,
rozwijającą zarówno intelektualnie, jak i duchowo.

- Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego
- Podyplomowe Studium Logopedyczne
- Akademicki Kurs Typografii,
- Podyplomowe Studia:
- Zarządzanie Kulturą oraz Wiedzy o Teatrze

Metro - stacje Stare Bielany lub Wawrzyszew

„UKSW” Tramwaje: 6, 17

Autobusy - 103, 121, 181
linia "Ł" (przystanek Szpital Bielański)

- Zarządzanie kulturą (na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych),
- Muzeologia (na studiach stacjonarnych),
- Filmoznawcza (na studiach stacjonarnych),
- Media w kulturze (na studiach stacjonarnych).
- Teatrologiczna (na studiach stacjonarnych),
- Tożsamość i stosunki międzykulturowe
(na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia)
- Audiowizualność w kulturze. Film i nowe media
(na studiach niestacjonarnych ).

Podstawowy program studiów na kierunku kulturoznawstwo obejmuje
wiedzę z zakresu szeroko rozumianej historii
i teorii kultury – przede wszystkim dwudziestowiecznej
i najnowszej, ale wspartej również o najważniejsze zjawiska związane
z wielkimi tradycjami kulturowymi Europy i świata. Zajęcia obejmują
także zagadnienia społeczne tworzące podstawę dla teoretycznej
refleksji o kulturze (m.in. socjologia) oraz zasadach ekonomicznych
i prawnych leżących u podstaw organizacji współczesnych instytucji
kultury i dotyczących zarządzania nimi, a także współczesnej muzeologii i dziejów kolekcjonerstwa. Prowadzone są zajęcia z zakresu literatury
współczesnej i dawniejszej, refleksji nad językiem w różnych sytuacjach
komunikacyjnych, podstaw antropologii, wprowadzenia
do filozofii, elementów estetyki i wiedzy o doktrynach estetycznych,
historii sztuki, historii muzyki, poetyki intersemiotycznej, wiedzy o teatrze,
filmie, Internecie i e-learningu, technikach audiowizualnych, wiedzy
o kulturach i religiach świata oraz podstawach dialogu międzykulturowego, o relacjach między różnymi obszarami kultury w ramach Unii
Europejskiej, o określaniu tożsamości regionalnych i grupowych.
Nowym obszarem kształcenia odpowiadającym na zapotrzebowanie
rynku pracy jest specjalizacja wprowadzająca do interdyscyplinarnych
studiów muzeologicznych.
Studenci mogą ponadto uczestniczyć w zajęciach specjalizacyjnych,
których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu:

Studenci kulturoznawstwa mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań
naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności
Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz licznych studenckich kół naukowych i kół
zainteresowań.

Studenci mają możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce
(w ramach programu MOST) i za granicą (ERASMUS), między innymi
w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Ołomuńcu, Genui, Ostrawie,

Wilnie, Budapeszcie, Frankfurcie nad Odrą, Santiago de Compostela, Turynie.

- Koło Staropolskie
- Koła Literackie
- Koło Hermeneutyczne
- Koło Dziedzictwa Kulturowego
- Koło Fotograficzne
- Koło Językoznawcze
- Koło Edytorskie
- Koło Kulturoznawcze „Culture ON”
- Koło Badań nad kulturą, literaturą i historią Żydów Polskich Ha-Chokrim
- Koło Filologów Klasycznych KALOKAGATIA
- Koło Zarządzania Projektami Kultury.

