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Szanowni Państwo,
zapraszam Państwa do lektury niniejszego e-prospektu. Jego celem jest przedstawienie kierowanego przeze mnie Wydziału Filologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego  — miejsca kształcenia studentów, chcących zdobyć wykształcenie, które pozwoli im na doskonałe odnalezienie się na 
współczesnym rynku pracy w zglobalizowanym świecie.

Oferowane Państwu przez nas kierunki studiów o wielu specjalnościach i specjalizacjach wychodzą naprzeciw zapotrzebowa-
niu tego rynku, a znakomity zespół pracowników naukowo-dydaktycznych przekaże Państwu wiedzę i kompetencje, które będą sta-
nowiły podstawę budowania własnej kariery zawodowej. Wysokie kompetencje językowe i komunikacyjne, wiedza o kulturze  
i literaturze, sprawne posługiwanie się nowoczesnymi środkami komunikacji, szeroka wiedza ogólna o świecie połączona z wiedzą  
i umiejętnościami fachowymi, zgłębianymi w ramach poszczególnych kierunków studiów, stanowią o atrakcyjności absolwentów  
opolskiego Wydziału Filologicznego. Dowodem tego niech będą wypowiedzi pracodawców zatrudniających naszych absolwentów, a także 
 wypowiedzi samych absolwentów, które znajdą Państwo w tym e-prospekcie.

W naszych studentach cenimy ich kreatywność i zaangażowanie, szanujemy ich przekonania i osobowość, liczymy się z ich gło-
sem, traktując ich jako partnerów, oraz wspieramy ich ambicje. Wiele projektów naukowych i dydaktycznych, warsztatów, szkoleń,  
wyjazdów studyjnych, zagranicznych pobytów stypendialnych, praktyk oraz staży daje im możliwość elastycznego kreowania własnej ścieżki 
kształcenia. Infrastruktura Uniwersytetu Opolskiego, miasta oraz regionu wspiera te działania.

Zachęcam Państwa do rozważenia możliwości zostania członkiem naszej elitarnej społeczności akademickiej, do podjęcia  studiów na  
Wydziale Filologicznym, a tym samym do zbudowania solidnych podstaw Państwa przyszłości zawodowej.

Dziękując wszystkim osobom, które wzięły udział w powstaniu e-prospektu Wydziału Filologicznego, w szczególności jego  
 studentom, absolwentom oraz ich pracodawcom, przekazuję go w Państwa ręce.

Dziekan Wydziału Filologicznego
Dr hab. Andrzej Ciuk, prof. UO

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
ANDRZEJ CIUK, PROF. UO

DR HAB.
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Ambasador USA, Stephen Mull gościem Uniwersytetu Opolskiego.

„Studia w Instytucie Filologii Angielskiej to szansa na prze-
łamywanie stereotypów, rozwijanie myślenia kreatywnego  
i krytycznego, nabywanie wiedzy i umiejętności językowych na 
wysokim poziomie w ramach nowoczesnego programu zajęć  
z inspirującymi wykładowcami. Opolska anglistyka działa 
według europejskich standardów, a myśli po angielsku/ame-
rykańsku/australijsku. Dołącz do naszego zespołu i studiuj  
z pasją.”

Łączymy przyjemne z pożytecznym:  Z jednej strony doskonale rozwijamy umiejętności związane z kierunkiem oraz pogłębiamy wiedzę 
językową, literacką i kulturową, co ma bezpośrednie przełożenie na aktualne potrzeby rynku pracy, z drugiej strony nauka w IFA to swoiste 
okno na świat. Studia u nas pomagają również w kształtowaniu postaw, poglądów i wartości oraz wpływają na rozwój interpersonalny 
studentów, dzięki czemu zyskują oni tak potrzebną w dorosłym życiu pewność siebie.
Dzięki studiom w IFA studenci mają okazję poznać wiele interesujących i inspirujących osobowości – studentów, wykładowców i gości 
Uniwersytetu Opolskiego. Poza prowadzonymi w małych grupach zajęciami obowiązkowymi Instytut daje swoim studentom możliwość 
uczestniczenia w konferencjach, wykładach i projektach, podczas których mogą nie tylko poszerzać swoją wiedzę teoretyczną, ale także 
ćwiczyć zdobyte umiejętności i zdobywać doświadczenia. Zajęciom prowadzonym przez wszechstronnie wykształconych i pobudzają-
cych do kreatywności wykładowców towarzyszy przyjazna atmosfera, która zachęca do aktywności i dynamicznej dyskusji.

DYREKTOR INSTYTUTU FILOLOGII ANGIELSKIEJ
RYSZARD WOLNY, PROF. UO   

DR HAB.
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„Studia na Uniwersytecie Opolskim na kierunku filologia angielska po-
zwoliły mi nie tylko dobrze poznać (teoretycznie i praktycznie) język an-
gielski, ale także dzięki szeregu bardzo specjalistycznych przedmiotów 
ułatwiły swobodne poruszanie się w późniejszym życiu zawodowym. 
Należy tu wspomnieć o zajęciach takich jak tłumaczenia, British and 
American Life and Institutions, czy seminarium magisterskie. Te i wiele 
innych kursów bardzo wszechstronnie przygotowały mnie do zawodu 
tłumacza, kierowania szkołą językową oraz promocji eksportu, a także 
do świadczenia usług dla firm zagranicznych prowadzących działalność 
w Polsce.”

„Przede wszystkim to dzięki Filologii Angielskiej mogłam pojechać do 
Japonii (kolebki karate) i tam trenować, mieszkać i pracować. Pracę mia-
łam niesamowitą, gdyż uczyłam angielskiego buddyjskich mnichów  
w ich świątyni w górach. Ponadto liczne podróże związane ze sportem, 
który uprawiam, były o niebo łatwiejsze ze znajomością języka. Cieszę 
się, że wybrałam taką właśnie drogę, która otwiera przede mną wiele 
drzwi i możliwości.”

MISTRZYNI EUROPY (2007) I WIELOKROTNA 
MISTRZYNI POLSKI W KARATE KATA

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO, 
CZŁONEK TEPIS, WŁAŚCICIEL I DYREKTOR BIURA 
USŁUG JĘZYKOWYCH SAJDAK W BRZEGU

ALEKSANDRA BUKOWA PIOTR SAJDAK
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„Ukończenie Filologii Angielskiej w Opolu otworzyło przede mną 
ogromne możliwości zawodowe i edukacyjne – dzięki świetnej znajo-
mości języka angielskiego i praktycznym umiejętnościom zdobytym  
w trakcie studiów, ukończyłam studia podyplomowe w Dublinie i zdo-
byłam tam pracę w Urzędzie Miasta. Po powrocie do Polski znajomość 
angielskiego pomogła mi zdobyć pracę w Bank of New York Mellon – 
międzynarodowej instytucji finansowej. Polecam studia na Uniwersyte-
cie Opolskim – tam klimat jest po prostu wyjątkowy.”

„Swój sukces zawdzięczam przede wszystkim edukacji w Instytucie 
Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, na którym uzyskałam 
wykształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz pody-
plomowych. Jest tu najlepsza kadra, która w pełni przygotowuje do 
efektywnego posługiwania się językiem angielskim. Gorąco polecam 
wszystkim pragnącym rozwijać swoje umiejętności językowe.”

WŁAŚCICIELKA SZKOŁY JĘZYKOWEJ NAUKA 
JĘZYKÓW OBCYCH W PRUDNIKU

REGISTRATION ADMINISTRATOR BANK OF 
NEW YORK MELLON

EWELINA  
LESZCZYŃSKA-LEŚNIAK

KATARZYNA
CHMIELOWIEC-CONNEL
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„W czerwcu 2013 r. ukończyłam anglistykę na UO. To właśnie tutaj po-
znałam „Whose Line’a”, który wprowadził mnie w świat impro. Dzięki 
Kulturaliom spotkałam przyjaciół, z którymi aktualnie tworzymy grupę 
improwizacji teatralno-kabaretowych „To Mało Powiedziane”. Niezapo-
mniane wykłady i późne popołudnia w czytelni sprawiły, że bohatero-
wie powieści Jane Austen, Charlesa Dickensa i George Eliot zaprowadzili 
mnie do pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie mogę promować 
czytelnictwo, zajmować się programem „Ameryka w Twojej Bibliotece”, 
a przede wszystkim wciąż rozmawiać o literaturze.”

„Podjęłam studia na kierunku Filologia Angielska, ponieważ moim ce-
lem było zdobycie umiejętności biegłego posługiwania się językiem 
angielskim. Jednak studia filologiczne to znacznie więcej. Dzięki różno-
rodnym kursom z zakresu językoznawstwa, kultury oraz literatury po-
szerzył się mój światopogląd, na przykład dowiedziałam się wiele o tym, 
jak język wpływa na postrzeganie otaczającego nas świata. Z dzisiejszej 
perspektywy przyznam, że szczególnie praktyczne okazały się kursy pi-
sania, konwersacji oraz technik prezentacji ustnej. Biegłość w posługi-
waniu się językiem zarówno mówionym, jak i pisanym pozwala mi na 
swobodną komunikację z kooperantami z Europy i świata, a skuteczna 
komunikacja to podstawa efektywnej realizacji projektów wdrożenio-
wych w naszej fabryce.”

SPECJALISTA DS. WDROŻEŃ SUPPLY CHAIN,
NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SP. Z O.O.

BIBLIOTEKARZ DS. PROMOCJI W MIEJSKIEJ  
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W OPOLU

ZUZANNA WILK ALEKSANDRA WIECZOREK
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DYREKTOR CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI POLIGLOTUS
TOMASZ GÓRSKI

„Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS za-
trudniało i w dalszym ciągu zatrudnia wielu lektorów, 
którzy ukończyli Filologię Angielską na Uniwersytecie 
Opolskim. Absolwentów tej uczelni cechuje doskonała 
znajomość języka, zarówno w mowie, jak i w piśmie,  
a także bardzo dobre przygotowanie metodyczno-
-pedagogiczne. Ponadto ich znajomość kultury oraz 
realiów krajów anglojęzycznych w znaczący sposób 
wpływa na atrakcyjność prowadzonych przez nich  
zajęć.”

DYREKTOR NUTRICIA ZAKŁADY 
PRODUKCYJNE SP. Z O.O.

ANDRZEJ DROSIK

„Absolwenci Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego 
niejednokrotnie zaliczali się do grona praktykantów oraz pracow-
ników firmy Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu, wykorzystując  
w pełni swoje umiejętności językowe i kompetencje. Aktualnie stu-
denci uczestniczą w naszym programie wolontariatu pracownicze-
go, udzielając korepetycji potrzebującym dzieciom z Domu Dziecka, 
co w szczególny sposób wyróżnia ich na tle naszej współpracy ze stu-
dentami uczelni wyższych.”

http://wfil.uni.opole.pl
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„Nauczyciel-anglista dobrze pracujący we współczesnej szkole to 
przede wszystkim zaawansowany praktyk języka i dobry dydaktyk. Nie 
liczą się już tylko wysokie kompetencje językowe – również niezbędne – 
ale zainteresowania konkretną dziedziną życia krajów anglojęzycznych, 
np. ich kulturą, historią, naukami przyrodniczymi, oraz zdolności adap-
tacji przeróżnych metod nauki języka obcego do potrzeb i możliwości 
młodzieży. Przyszłością wydaje się nie tyle umiejętność nauczania sa-
mego języka angielskiego, ale również uczenie współczesnego świata 
poprzez ten język, jak i środowiskowa aktywność, które to cechy bardzo 
dobrze charakteryzują absolwentów opolskiej anglistyki.”

„Jesteśmy siecią szkół językowych z długoletnią tradycją i bardzo waż-
ne jest dla nas zapewnienie naszym kursantom lektorów odpowiednio 
wykształconych oraz przygotowanych do prowadzenia zajęć według 
naszych standardów na wysokim poziomie. Dlatego od lat zatrudniamy 
absolwentów Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego.”

DYREKTOR SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH EMPIK 
W OPOLU

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁ-
CĄCYCH W OPOLU: GIMNAZJUM NR 9 DWUJĘ-
ZYCZNEGO I III LO IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 
SZKOŁY BILINGWALNEJ Z WYKŁADOWYM  
JĘZYKIEM ANGIELSKIM

EWELINA WALKOWIAK JOANNA RAŹNIEWSKA
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„Dom Tłumaczeń Sowa od wielu lat zaprasza do współpracy studentów, szczególnie studentów filologii angielskiej. Inicjatywa takiej współpracy 
wychodzi zarówno ze strony Domu Tłumaczeń Sowa, jak i samych studentów, którzy poszukują zatrudnienia w branży odpowiadającej ich wy-
kształceniu lub możliwości odbycia stażu i praktyk studenckich. Przez 20 lat swojej działalności Dom Tłumaczeń Sowa współpracował z prawie 
setką studentów Uniwersytetu Opolskiego – większość z nich ukończyła filologię angielską lub germańską. Osoby te pracowały nie tylko jako 
tłumacze i nauczyciele, lecz także jako pracownicy odpowiedzialni za kontakty z klientami polskimi i zagranicznymi. Wiele z tych osób pracuje lub 
współpracuje z Domem Tłumaczeń Sowa do chwili obecnej. Niektórym z nich to firma zaproponowała dalszą współpracę po tym, jak pozytywnie 
dali się poznać w trakcie praktyk i okresów próbnych.”

DYREKTOR DOMU TŁUMACZEŃ SOWA
EWA ROGOZIŃSKA

http://wfil.uni.opole.pl
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„Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu 
Opolskiego kształci studentów, którzy cieszą się 
uznaniem wśród pracodawców jako kompetent-
ni, godni zaufania i wielostronnie wykształceni 
współpracownicy. Wielu absolwentów nasze-
go Instytutu radzi sobie także jako samodzielni 
przedsiębiorcy, realizując z powodzeniem swoje 
pomysły i idee na rynku krajowym i zagranicznym. 
W procesie kształcenia dużą wagę przykładamy 
do wysokich kompetencji międzykulturowych, 
komunikacyjnych i językowych. Stałe dostosowy-
wanie zakresów wiedzy i umiejętności do aktual-
nych wymogów rynku pracy jest dla nas prioryte-
tem.”

„Doskonała kadra naukowo-dydaktyczna IFG przekazuje wie-
dzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury 
krajów niemieckojęzycznych, która uzupełniana jest treściami  
z innych dziedzin nauki dzięki bogatej ofercie kursów do wy-
boru. Animujemy również naszych studentów do udziału  
w licznych szkoleniach i projektach, kształtujących pozytyw-
ne postawy, umiejętność pracy w zespole oraz otwieranie się 
na współpracę ze środowiskami pozauczelnianymi. Praktyki  
zawodowe pozwalają studentom filologii germańskiej zdoby-
wać kompetencje ukierunkowane na dany zawód, np. tłumacza 
lub opiekuna klienta niemieckojęzycznego, natomiast prakty-
ki pedagogiczne pozwalają studentom specjalizacji nauczy-
cielskiej zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą  
w jednostkach oświatowych.”
„Filologia germańska daje interesujące perspektywy zawodowe, 
czego dowodem są nasi absolwenci. Do Państwa dyspozycji jest 
zespół wykładowców, który z pasją będzie Państwu towarzyszył 
przez cały okres studiów – studiów, które staną się Państwa kapi-
tałem na przyszłość i pozwolą realizować ambitne plany. Zapra-
szamy do podjęcia studiów na Opolskiej Germanistyce!”

DYREKTOR INSTYTUTU FILOLOGII GERMAŃSKIEJ
MARIA KATARZYNA LASATOWICZ, PROF. UO  

DR HAB.
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„FilmPRO jest pismem poświęconym wszelkim aspektom produkcji filmowej: od finansowania, przez organizację po technologię i promocję. 
Moje wydawnictwo jest także organizatorem warsztatów i seminariów, których adresatem są zarówno profesjonaliści jak i młodzież. Od 5 lat wraz 
z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej jesteśmy współorganizatorem ogólnopolskiego projektu „Film Na Horyzoncie”. Wydałam także książkę 
dla dzieci i młodzieży pt. Jak zrobić film.” 
„Studia to może nie szkoła życia, ale bezsprzecznie szkoła myślenia, czas nawiązywania ważnych kontaktów i umiejscawiania siebie w kontekście 
społeczeństwa. To, jak potoczy się potem kariera zawodowa, może być zaskakujące, nierzadko odbiega ona bowiem od tego, jaki kierunek stu-
diów obraliśmy. Ale nawiązane w tym okresie kontakty, wykrystalizowane zainteresowania, a przede wszystkim - horyzonty myślowe w znacznym 
stopniu determinują dalsze losy absolwentów. I tak też było w moim przypadku - piękno literatury niemieckiej, dla której rozpoczęłam studia na 
germanistyce na Uniwersytecie Opolskim, w dalszym ciągu mnie fascynuje, ale dzięki ludziom, których spotkałam w trakcie studiów zrozumia-
łam, że istnieją inne, równie pasjonujące dziedziny, którym chciałabym się poświęcić. 
W procesie wyboru ścieżki zawodowej nie bez znaczenia była możliwość studiowania za granicą (dzięki dwukrotnemu stypendium DAAD). Czas 
spędzony na Uniwersytecie w Ratyzbonie to był dla mnie przełom - miałam możliwość uczestniczenia w zajęciach dziennikarskich - radiowych  
i telewizyjnych, zajęciach z dramaturgii teatralnej, fotografii itd. 
Wiedza zdobyta przez te pięć lat nie okazała się najważniejsza. Bo ze studiami, czy bez – uczymy się przecież całe życie. Natomiast studia otworzy-
ły mi głowę. Pozwoliły lepiej zrozumieć siebie. I dały wspaniałe przyjaźnie. Na pewno byłabym dziś kimś innym, gdyby nie ten piękny i intensywny 
czas.”

WYDAWCA I NACZELNA REDAKTORKA SPECJALISTYCZNEGO  
CZASOPISMA DLA FILMOWCÓW „FILMPRO”

IRENA GRUCA-ROZBICKA
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„Studia na Uniwersytecie Opolskim na kierunku filologia germańska 
pozwoliły mi przede wszystkim poszerzyć kompetencje językowe. 
Studia te dały mi możliwość uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych, 
kursach i seminariach, podczas których mogłam odbyć dodatkowe 
szkolenia np. metodyczno-dydaktyczne, poznać nowatorskie metody  
i formy pracy z młodzieżą, które teraz mogę wykorzystać w mojej pracy 
zawodowej. Świetna, kompetentna kadra oraz nowoczesne formy zajęć 
pozwoliły mi również rozwijać swoje umiejętności i zaczerpnąć wiele 
pomysłów do pracy w szkole.”

„Od trzech lat pracuję w SBB (Szwajcarskie Koleje Państwowe) w dziale 
Energia. To na Uniwersytecie Opolskim miałam możliwość opanowania 
języka niemieckiego na najwyższym poziomie, co ułatwia mi moją pra-
cę na co dzień.  Z własnego doświadczenia wiem, iż pracodawcy poszu-
kują dzisiaj nie tylko specjalistów, ale i pracowników komunikatywnych, 
łatwo nawiązujących kontakty.  Poza umiejętnościami komunikacyjny-
mi pogłębiłam wiedzę na temat kultury, literatury i historii krajów nie-
mieckojęzycznych, dzięki czemu potrafię zająć jasne stanowisko nawet 
w pozabiznesowych dyskusjach.”

URZĘDNICZKA SZWAJCARSKICH KOLEI  
PAŃSTWOWYCH W ZURYCHU

NAUCZYCIELKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO  
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3  
IM. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU

ANNA BISKUP NATALIA HOJEŃSKA
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„Domeną naszej firmy jest budowa elektrowni wiatrowych. Moja 
pierwsza inwestycja to liczący 22 turbiny park Legnickie Pole (Taczalin)  
o mocy 45 MW. Moje zadania to przede wszystkim strona finansowa 
projektów – pozyskiwanie finansowania ze środków unijnych, przy-
gotowanie wniosków kredytowych, realizacja i zamykanie projektów,  
a także przygotowanie ich sprzedaży”
„Filologia  germańska mogła się poszczycić ponadprzeciętnymi wykła-
dowcami, którzy wywarli duży wpływ na moje życie. Wysoki poziom na-
uczania, stypendia zagraniczne, nasze kółko teatralne Theatrum Mundi 
wzmocniły poczucie własnej wartości i motywowały do działania.
Doskonała znajomość języków zdobyta na filologii germańskiej Uniwer-
sytetu Opolskiego ułatwiła mi też znalezienie pracy w Dublinie, gdzie 
dalej postanowiłam kontynuować naukę w Dublin Business School  
na kierunku International Business. To zaowocowało pracą w banku in-
westycyjnym w departamencie ryzyka operacyjnego. Zdobyte za grani-
cą doświadczenie umożliwiło mi po powrocie do Polski podjęcie pracy 
na kierowniczym stanowisku w firmie z branży energii odnawialnej, 
gdzie od roku 2011 pełnię funkcję dyrektora oddziału.”
„Bardzo polecam Opolską Germanistykę!!!”

„Nasza firma TFS Trade & Facility Services AG powstała latem 2013 roku. 
Działamy na dwóch płaszczyznach:
- Facility Management, czyli kompleksowa obsługa obiektów (doradz-
two, planowanie i zarządzanie w obrębie przeprowadzek dużych kom-
pleksów biurowych) oraz zarządzanie podwykonawcami 
- import oraz handel i wynajem specjalistycznych ogrodzeń budowla-
nych.”
„Studia na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Opolskim po-
zwoliły mi nie tylko na naukę i rozwój języka niemieckiego, to także kie-
runek literaturoznawczo-kulturowy. Tutaj język jest jedynie narzędziem 
do poznawania obyczajów i historii krajów niemieckojęzycznych. Połą-
czenie geografii, historii i statystyki umożliwiło mi poznanie tych krajów 
od strony mentalnej i społecznej.
Zdobyte na Uniwersytecie Opolskim wykształcenie pozwoliło mi wyro-
snąć ponad konkurencję i przeciętność. Uczelnia nauczyła mnie kon-
sekwencji, pracowitości i uczciwości. To ważne cechy zarówno w życiu 
prywatnym, jak i w biznesie. Zawsze, nawet tutaj na szwajcarskiej ziemi, 
pamiętam o tych korzeniach i jestem z nich dumna. Uśmiecham się na 
samo wspomnienie miejsca studiów i kadry wykładowców. To była nie-
zła szkoła życia, która nauczyła mnie profesjonalizmu, zahartowała i dała 
wiedzę o tym, jak odpowiednio reagować w trudnych i ekstremalnych 
sytuacjach.”

WŁAŚCICIELKA I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 
FIRMY TRADE & FACILITY SERVICES AG  
W ZURYCHU W SZWAJCARII

DYREKTOR WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU 
WSB PARKI WIATROWE

ALDONA MATEUSIAK SABINA KACZMARCZYK
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„Studiując filologię germańską na Uniwersytecie Opolskim nie tylko 
poszerzyliśmy nasze kompetencje językowe, ale rozszerzyliśmy tak-
że nasze umiejętności interpersonalne. Wiedza zdobywana w bar-
dzo szerokim zakresie tematycznym rozwinęła osobowość każdego 
z nas. Wymagane przez naszych wykładowców kreatywne myśle-
nie oraz praca indywidualna okazały się pomocne również w życiu  
zawodowym. Łatwość posługiwania się językiem obcym, która  
podczas 5-letnich studiów weszła nam „w nawyk”, okazała się niezbęd-
nym narzędziem do wykonywania naszych codziennych obowiązków  
w zakresie opieki nad Klientami z obszaru niemieckojęzycznego.  
Z dzisiejszego punktu widzenia możemy śmiało przyznać, że ukoń-
czone przez nas studia stały się solidnym fundamentem naszego wej-
ścia w życie zawodowe, przez co doskonale odnajdujemy się w tak 
renomowanej firmie jak Filplast.”

Pracownicy firmy Filplast i zarazem absolwenci filologii germańskiej w trakcie szkolenia wewnętrznego  
z Bogusławem Bochenkiem, dyrektorem handlowym firmy.

PRACOWNICY FIRMY FILPLAST, PRODUCENTA OKIEN, DRZWI I WITRYN Z PCV 
I ALUMINIUM W GŁOGÓWKU

ŻANETA SIANO, KRZYSZTOF LOCH,  
MICHAŁ SCHINDLER, ARTUR SZPUNAR  

OPIEKUN KLIENTA RYNKU  
NIEMIECKIEGO W FIRMIE FILPLAST

ŻANETA SIANO
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„Firma Filplast została założona w 1990 roku i od początku swojej działalności wyspecjalizowała się w produkcji wysokiej jakości okien, drzwi  
i rolet w systemach PVC oraz aluminium. Przedsiębiorstwo zatrudnia aktualnie ponad 270 wykwalifikowanych pracowników. Marka Filplast jest 
obecna na kilku kontynentach, a z największym powodzeniem podbiła rynek europejski, w tym kraje sąsiedzkie – Czechy i Niemcy.”
Firma przykłada bardzo dużą uwagę do jakości swoich produktów, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez 
zewnętrzne instytucje i organizacje. Stabilna struktura zatrudnienia świadczy o spójnej prorodzinnej polityce personalnej i długofalowej perspek-
tywie rozwoju pracowników. Proces ciągłego doskonalenia jest możliwy dzięki konsekwentnemu i świadomemu wprowadzaniu innowacyjnych 
działań, w tym m.in. współpracy ze środowiskiem akademickim przy rozwoju technologicznym oraz rekrutacji wyspecjalizowanych pracowników. 
Obsługa klientów niemieckojęzycznych wymaga od naszych pracowników wykazania się szerokim wachlarzem złożonych umiejętności i dlatego 
tak chętnie przyjmujemy Absolwentów Instytutu Filologii Germańskiej, którzy posiadają uniwersalną bazę kompetencji. Zadaniem firmy jest 
pozwolenie im na znalezienie swojej specjalizacji i stworzenie optymalnych warunków do rozwoju.”
„Wierzę, że sukces w biznesie jest możliwy tylko wtedy, gdy połączy się naturalne talenty i wysoki poziom przygotowania akademickiego pracow-
ników z realnymi potrzebami firmy. Żaneta, Krzysztof, Artur i Michał [patrz str. 20] należą do właśnie takiej grupy osób, które wykorzystały swoje 
talenty i wiedzę teoretyczną, by wspierać oraz realizować strategiczny dla firmy cel, jakim jest profesjonalna i partnerska obsługa klienta. Swoje 
zadania na stanowisku „Opiekuna Klienta” realizują znakomicie, dzięki sprawnemu pogodzeniu kompetencji językowych, techniczno-handlo-
wych oraz interpersonalnych. Bardzo ważne jest, że każdy z nich zachował swój indywidualny styl pracy, który jest ekspresją ich różnych charak-
terów i tworzy kulturę organizacyjną naszej firmy.”

DYREKTOR FIRMY FILPLAST W GŁOGÓWKU
WALDEMAR FILIPOWSKY
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WŁAŚCICIEL BIURA TŁUMACZEŃ GLOSSA TŁUMACZENIA  
W STRZELCACH OPOLSKICH I KĘDZIERZYNIE KOŹLU

GRZEGORZ JURECZKO

„Naukę w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Opolskim rozpocząłem w roku 1992. Jeszcze w trakcie studiów podjąłem współ-
pracę w charakterze tłumacza z Oberschlesische Zeitung (dzisiejszy Schlesisches Wochenblatt), a także z lokalnymi przedsiębiorstwami.  
W 1997 r. ukończyłem studia z tytułem magistra, rozpoczynając pracę w macierzystym instytucie na stanowisku pracownika dydaktyczno-nau-
kowego i kontynuując jednocześnie działalność translatorską, która wkrótce uległa rozszerzeniu o współpracę z opolskimi biurami tłumaczeń.  
W 1999 r. rozpocząłem własną działalność gospodarczą, zakładając w moim rodzinnym mieście, Strzelcach Opolskich, biuro Glossa Tłumacze-
nia. W 2005 r. zdobyłem uprawnienia tłumacza przysięgłego, a w 2008 r. zdecydowałem poświęcić się w całości pracy w zawodzie tłumacza, 
rozszerzając działalność o teren Kędzierzyna-Koźla, gdzie tego samego roku powstał drugi oddział mojego biura tłumaczeń. Dziś moja fir-
ma współpracuje z przedsiębiorstwami, instytucjami i innymi biurami tłumaczeń mieszczącymi się na terenie całego kraju, oferując obsługę 
w zakresie wszystkich języków europejskich. W obu oddziałach zatrudnionych jest obecnie sześć osób, spośród których cztery to absolwenci 
opolskiej germanistyki. Każdego roku w okresie wakacyjnym biuro przyjmuje na praktyki od dwóch do czterech osób, które najczęściej rów-
nież rekrutują się z opolskiej germanistyki. Częsty wybór opolskich germanistów nie jest przypadkowy, gdyż w moim przekonaniu są to osoby  
o dużym potencjale językowym i nie mniejszych ambicjach, zaś znając środowisko akademickie, którego częścią sam kiedyś byłem, wiem,  
że mogę w zupełności polegać na kompetencjach kadry nauczycielskiej.”
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„Centrum Infrastructure Services, należące do globalnych struktur Capgemini, obsługuje Klientów w zakresie usług zdalnego wsparcia  
technicznego oraz zdalnego zarządzania ich infrastrukturą informatyczną. W centrach w Krakowie, Katowicach, Opolu i Iasi (Rumunia) zatrudniamy 
 obecnie ponad 2000 osób.  Nasi pracownicy komunikując się w 20 językach wspierają ponad 40 Klientów z całego świata.”
„Biuro Capgemini działające od kwietnia 2012 roku systematycznie rozwija się na opolskim rynku. Kontrakty z kolejnymi Klientami, rozszerzania 
portfolia usług powodują, że nasza firma może nie tylko rozwijać się dynamicznie, ale także tworzyć nowe miejsca pracy. Rozwój Capgemini Polska nie 
byłby możliwy, gdyby nie nasi pracownicy.  Zespół Capgemini w Opolu to głównie studenci i absolwenci Politechniki Opolskiej oraz Instytutu Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Absolwenci Uniwersytetu Opolskiego oprócz znakomitego przygotowania lingwistycznego wyróżniają się 
poszukiwanymi kompetencjami, takimi jak proaktywność, elastyczność i szybkie dostosowywanie się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia 
biznesowego, bardzo dobre wyczucie potrzeb Klientów oraz profesjonalizm w pracy. Wiedzę z obszaru IT nabywają podczas szkoleń w Capgemini 
przy jednoczesnym wykorzystaniu języka niemieckiego w codziennej pracy.  Warte podkreślenia jest także to, iż dzięki Absolwentom Uniwersytetu 
Opolskiego możemy efektywnie budować naszą organizację w oparciu o przyjęte wartości Capgemini – uczciwość, odwagę, zaufanie, wolność,  
ducha współpracy, skromność, satysfakcję. Pracownikom Instytutu Filologii Germańskiej gratulujemy kształcenia studentów na tak wysokim 
poziomie.”

DYREKTOR OPERACYJNY CENTRUM CAPGEMINI
INFRASTRUCTURE SERVICES EASTERN EUROPE

MARCIN NOWAK
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„W roku 2012 założyłam pierwszą w Polsce działalność outsourcingową zajmującą się rozliczeniami medycznymi na rynku niemieckim. Moja firma 
stale się rozwija i obecnie zatrudniam ponad 50 osób z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Będąc na studiach na kierunku filologia 
germańska nie spodziewałam się, iż moja współpraca z Uniwersytetem w przyszłości nabierze zupełnie innego wymiaru. Obecnie jako pracodaw-
ca zatrudniam wielu absolwentów germanistyki, którzy podobnie jak ja w 2003 roku rozpoczynają swoją karierę zawodową. Studia te zapewniły 
mi szeroki zakres wiedzy, jak również rozwój osobisty, ukształtowały moje umiejętności miękkie, które na co dzień wykorzystuję w pracy i kontak-
tach interpersonalnych. Jestem przekonana o tym, że wybór studiów na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Opolskim przyczynił się 
do wielu sukcesów w moim życiu. Obecnie zatrudniam w mojej firmie większość osób po germanistyce opolskiej, ponieważ ich poziom językowy 
odpowiada moim wymaganiom. Współpraca z uczelnią pozwala studentom, a moim potencjalnym pracownikom, już w trakcie studiów poznać 
zakres naszej działalności oraz nawiązać kontakt z pracującymi u nas osobami. Ten osobisty kontakt jest najefektywniejszą formą poznania naszej 
firmy, a nam umożliwia poznanie studentów jako potencjalnych kandydatów na naszych współpracowników.”

DYREKTOR FIRMY OPTA DATA W OPOLU
MARIOLA KOMAREK
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Nasi absolwenci potrafią twórczo wykorzystywać zdobytą wiedzę, samodzielnie podejmują i inicjują działania profesjonalne w różnych obszarach 
współczesnego życia, są w stanie świadomie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej: od nauczyciela, pracownika placówek kulturalnych, 
organizatora imprez, popularyzatora różnych dziedzin sztuki po pracownika agencji reklamowych i public relations.
Studia na kierunkach realizowanych przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego: filologia polska, kulturoznawstwo, 
opierają się na nowoczesnych programach, dostosowanych zarówno do wymogów ministerialnych, jak i indywidualnych potrzeb studentów, 
przygotowanych przez profesjonalistów, dla których praca jest autentyczną pasją. Zaangażowanie wykładowców, rozbudowany system praktyk, 
zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze, perspektywa zdobycia cennego na rynku pracy zawodu (tłumacz, przewodnik turystyczny, 
nauczyciel, dziennikarz), to niewątpliwe atuty, dla których warto podjąć studia w naszym Instytucie.
Wszystkim naszym studentom proponujemy niezwykle ciekawe specjalności, oparte przede wszystkim na kształceniu praktycznym, warsztatowym 
(oferta jest adresowana do studentów wszystkich naszych kierunków). Nowością wśród nich są „Turystyka kulturowa” oraz „Antropologia grup 
etnicznych. Ślązacy”.
Tradycyjne kształcenie filologiczne i kulturoznawcze wzbogacamy o pożądane umiejętności na rynku pracy, stąd propozycja zajęć praktycznych 
między innymi z komunikacji radiowej i telewizyjnej, public relations, warsztatów fotograficznych, zagadnień twórczości amatorskiej  
i profesjonalnej, analizy tekstów medialnych, edytorstwa internetowego, marketingu i reklamy książki, wybranych problemów cyberkultury, 
literatury elektronicznej, sztuki nowych mediów i gier komputerowych…

Serdecznie zapraszam do studiowania w Instytucie  
Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, 
 który posiada doświadczoną kadrę naukową i dydaktycz-
ną. Naszą ofertę kierujemy do osób zafascynowanych sztu-
ką, literaturą, filmem, teatrem, a także ludzi kreatywnych,  
aktywnych w różnych formach działalności twórczej  
i dociekliwych obserwatorów zjawisk kulturowych. W cza-
sie studiów można też rozwijać własne zainteresowania  
i pasje na wybranych specjalnościach oraz włączając się 
w pracę studenckich kół naukowych.

DYREKTOR INSTYTUTU POLONISTYKI I KULTUROZNAWSTWA
JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA, PROF. UO   

DR HAB.
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„Studia na kierunku kulturoznawstwo pozwoliły mi rozwinąć szerokie umiejętności analizy zjawisk kulturowych i pomogły spojrzeć na sektor 
kultury jako na obszar, w którym można realizować się zawodowo. Ugruntowały także otwartość na rozmaite grupy społeczne i odległe kultury. 
Bardzo istotna była możliwość wyboru zajęć sprofilowanych pod kątem interesującego nas kierunku. Dzięki nim można było skupić się na spe-
cjalizacji i zdobyć ważne kompetencje w wybranych przez siebie dziedzinach. Szeroka oferta zajęć dodatkowych np. praca w kołach naukowych, 
udział w spotkaniach i konferencjach pomogła w nawiązaniu kontaktów z osobami czynnie zajmującymi się kulturą zarówno w regionie, jak  
i w całym kraju. W moim przypadku szybko zaowocowało to rozpoczęciem współpracy zawodowej zgodnej z moimi zainteresowaniami i spe-
cjalizacją. Bardzo dobrze wspominam również kameralność kierunku i wydziału, która pozwalała wykładowcom na bardziej zindywidualizowane 
podejście do studenta. „
Aleksandra Konopko w 2008 roku ukończyła kulturoznawstwo ze specjalnością filmoznawczo-teatrologiczną na Uniwersytecie Opolskim. Krytyk 
teatralny, autorka reportaży oraz wywiadów (m.in. z Agnieszką Holland). Będąc jeszcze na studiach współredagowała gazetę teatralną „Teatr-
Lal” wydawaną przy współpracy z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora, a także pracowała jako dziennikarka działu kulturalnego w redakcji „Gazety 
Opolskiej. Polska The Times”. W 2011 roku była członkiem zespołu produkcji wykonawczej Europejskiego Kongresu Kultury, który odbył się we 
Wrocławiu w związku z Polską Prezydencją w Unii Europejskiej, pracowała również jako specjalista ds. public relations 9-tej edycji Przeglądu Sztu-
ki SURVIVAL we Wrocławiu. W ostatnim czasie zajęła się zawodowo koordynacją działań w zakresie media relations m.in. dla dużych wydarzeń 
kulturalnych np. Wrocławskich Targów Dobrych Książek. Często zapraszana jest do grona jurorów ważnych konkursów artystycznych nagradzają-
cych twórców w kategorii „teatr”:  2009 – Jury nurtu OFF 30 Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, 2009 – Kapituła Wrocławskiej Nagrody 
Teatralnej, 2010 - 2013 – Kapituła wrocławskiej Nagrody Gazety Wyborczej WARTO.

KRYTYK TEATRALNY, SPECJALISTA DS. PUBLIC RELATIONS
ALEKSANDRA KONOPKO
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Absolwentka polonistyki (specjalizacja teatrologiczna), dziennikarstwa oraz Szkoły Praw Człowieka, działającej przy Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka w Warszawie. Jej naukowe zainteresowania dotyczą teatru oraz dramatu współczesnego, a także tożsamości kulturowej i społecznej  
w warunkach pogranicza, antropologii codzienności, religii i socjologii. 
Ma na swoim koncie udział w międzynarodowych i polskich konferencjach naukowych. Jest autorką wielu publikacji naukowych z dziedziny te-
atru i dramatu. Pracowała m.in. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w TVP Kultura; od kilku lat zawodowo związana z warszawski-
mi teatrami (m.in. Narodowym, Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego, Powszechnym im. Zygmunta Hübnera). Obecnie jest kierownikiem literackim 
w Teatrze Dramatycznym m.st.Warszawy.
„Studia na polonistyce w Opolu to moje pierwsze zetknięcie z prawdziwym teatrem. Początkowa ciekawość i sposób na spędzanie wolnego czasu 
zdeterminowały moje zawodowe życie. Miały wpływ na naukowe pasje. Przemyślana decyzja co do tematu pracy magisterskiej, wybór promotora 
i recenzenta, ich opieka, inspiracje i wiara we mnie, zaowocowały doktoratem na Uniwersytecie Wrocławskim. Moja obecna praca w Teatrze Dra-
matycznym w Warszawie jest naturalną konsekwencją decyzji podjętych na studiach. Studia w Opolu to także dwie bardzo ważne dla mnie osoby: 
śp. prof. Piotr Kowalski i dr Agnieszka Wójtowicz. Początkowe relacje nauczyciel-uczeń po studiach przerodziły się w cenne prywatne znajomości, 
a po latach w przyjaźnie, które pielęgnuję i noszę w sobie do dziś.”

KIEROWNIK LITERACKI W TEATRZE DRAMATYCZNYM MIASTA 
STOŁECZNEGO WARSZAWY

DR AGNIESZKA JARZYŃSKA
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„Praca bibliotekarza w Mediatece polega na udostępnianiu i wypożyczaniu zbiorów multimedialnych, udzielaniu informacji bibliotecznych, orga-
nizacji imprez kulturalnych, m.in. pokazów filmowych, festiwalu komiksowego oraz gier detektywistycznych.”
„Kulturoznawstwo to kierunek, dzięki któremu można studiować to, co się naprawdę kocha. Pod warunkiem, że kocha się literaturę, film, teatr, 
tradycję i filozofię. Zdobyta wiedza nie tylko poszerza horyzonty myślowe, ale przydaje się także na polu zawodowym. Dzięki studiom znalazłam 
pracę, w której mogę połączyć przyjemne z pożytecznym, teorię z praktyką, pasję z profesją.”

BIBLIOTEKARKA W MEDIATECE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W OPOLU

MAGDALENA SZATT-SKOTAK
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Absolwent kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego, współorganizator takich imprez, jak „Złote Forszpany - Nie-
poważne Nagrody Filmowe” oraz „Morderstwo w Bibliotece”. Zaangażowany w projekt „Ameryka w Twojej Bibliotece”, realizowany przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w 
Krakowie. W ramach programu realizował m.in. spotkania podróżnicze, wystawy oraz szkolenia dla młodzieży”.

BIBLIOTEKARZ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOLU,
PRACOWNIK MEDIATEKI

MICHAŁ URBANOWICZ
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„Polonista - absolwent Uniwersytetu Opolskiego zatrudniony w naszej szkole cechuje się starannym wykształceniem, kreatywnością i ciągłym 
poszukiwaniem nowych wyzwań! Zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i praktyczne wdrażanie nabytej na uczelni wiedzy, jest jego 
wyróżnikiem. Otwarty na ucznia, otaczający go świat, umiejętnie przekazujący „tajemną” wiedzę z gramatyki oraz zaszczepiający zamiłowanie  
do literatury pięknej. Wyróżnia się również przygotowaniem organizacyjnym i radzeniem sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych.”

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11  
IM. ORLĄT LWOWSKICH W OPOLU

JAROSŁAW CIEŚLIŃSKI
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*Kliknij na nazwę, a dowiesz się więcej!
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Oferta dydaktyczna Instytutu Slawistyki obejmuje takie specjalności studiów, jak slawistyka, język biznesu, języki obce w turystyce 
oraz translatoryka stosowana. Podstawowymi językami nauczanymi w Instytucie są rosyjski i czeski (fakultatywnie – serbski  
i ukraiński) oraz wybrane języki zachodnioeuropejskie. Duży nacisk w nauczaniu kładzie się na zdobycie praktycznych umiejętności translatorskich, 
pozwalających absolwentom zdobyć kompetencje tłumacza tekstów pisanych, oraz na poznanie możliwości komputerowego wspomagania 
sprawności filologicznych. Nowością w ofercie Instytutu są studia dualne umożliwiające łączenie kształcenia na specjalności języki obce  
w turystyce z praktyczną pracą zawodową w organizacjach ruchu turystycznego. Studenci Instytutu mogą też korzystać z możliwości kształcenia 
się za granicą – przede wszystkim w Rosji, na Ukrainie, w Niemczech i Czechach. 

Instytut Slawistyki zatrudnia 30 nauczycieli aka-
demickich , w tym sześcioro pracowników samo-
dzielnych (profesorów i doktorów habilitowanych), 
będących w swoich dyscyplinach fachowcami 
uznanymi w kraju i za granicą. Wśród najważniej-
szych specjalizacji badawczych Instytutu są studia 
emigrantologiczne, badania nad historią i współ-
czesnością literatur słowiańskich, studia nad języ-
kowymi obrazami świata Słowian, teoria frazeolo-
gii i frazeografii, teoria podręcznika do nauczania 
języków obcych. Studia w Instytucie Slawistyki 
budują fundament wiedzy filologicznej, na którym 
doświadczona kadra dydaktyków kształtuje zespół 
praktycznych kompetencji językowych i zawodo-
wych. Współpraca Instytutu Slawistyki z instytu-
tami innych wydziałów Uniwersytetu Opolskiego 
gwarantuje też optymalny poziom kompetencji 
pozafilologicznych (głównie z zakresu zarządzania, 
ekonomii, prawa, historii).

DYREKTOR INSTYTUTU SLAWISTYKI
WOJCIECH CHLEBDA   

PROF. DR HAB.
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„Pracownicy – absolwenci UO, których zatrudniam w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Lewinie Brzeskim, odznaczają się skrupulatnością i fachowo-
ścią wykonywanej pracy. Są osobami dobrze przygotowanymi do wyko-
nywania swoich funkcji, potrafią podejmować samodzielnie niejedno-
krotnie trudne decyzje, a ich wiedza jest komplementarna i rzeczowa.
U pracowników tych cenię sobie oddanie wobec firmy, chęć podejmo-
wania nowych wyzwań, wykazywanie inicjatywy i kreatywność.”

„Studia na Uniwersytecie Opolskim na kierunku język biznesu dały mi 
wyjątkową okazję do pogłębienia znajomości języków i zdobycia sze-
rokiej wiedzy z zakresu administracji biurowej, którą z powodzeniem 
wykorzystuję na zajmowanym stanowisku pracy. 
Zdobyta wiedza ma szerokie zastosowanie w każdej pracy biurowej,  
a nacisk na naukę języków obcych daje możliwość porozumienia się  
i nawiązania kontaktów z zagranicznymi firmami i instytucjami. 
Uważam, że zawsze będzie istniało zapotrzebowanie na absolwentów  
z takimi umiejętnościami.”

INSPEKTOR DS. PROMOCJI W URZĘDZIE  
MIASTA I GMINY LEWIN BRZESKI

BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO
BARBARA JANICKA ARTUR KOTARA
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„Pani Emilia jest dla mnie i firmy wsparciem, zatem ciężko Ją nazwać 
„pracownikiem”, również z racji pełnionych obowiązków, pełnego zaufa-
nia oraz samodzielności w działaniu. Czy wykształcenie ma znaczenie? 
Naturalnie, tym bardziej, że w zespole są sami humaniści, więc słownic-
two, oczytanie, wrażliwość, zmysł estetyczny oraz kultura osobista Pani 
Emilii wpływa na pozytywną atmosferę i możliwość pozazawodowych 
dyskusji. 
Podsumowując uważam, że wykształcenie kierunkowe pozwala na zde-
cydowanie szersze horyzonty i rozwój osobisty, co daje wymierne efek-
ty w pracy, ale też w życiu prywatnym.”

„Dzięki studiom na UO zaczęłam bardziej świadomie patrzeć na tema-
tykę biznesową i utwierdzać się w przekonaniu, że to jest coś, w czym 
jestem dobra i w czym świetnie się czuję. Bardzo mile wspominam kadrę 
wykładowców. Kilku z nich swoją charyzmą i osobowością wpłynęło na 
moje postrzeganie świata. Jedne z zajęć ekonomicznych zafascynowały 
mnie psychologią sprzedaży, którą pogłębiam po dziś dzień zawodowo. 
Natomiast zajęcia z dr Pająk, jej sposób prowadzenia spotkań, opowie-
ści o historii i kulturze Rosji rozbudziły fascynację postacią Carycy Kata-
rzyny II i wielki sentyment do Rosji. 
Po studiach karierę zawodową rozpoczęłam od hotelarstwa i turystyki. 
Przyjechałam na Warmię i Mazury odpocząć, a z biegu dostałam pracę  
w marketingu jednego z olsztyńskich hoteli. Wszystko, czego nauczyłam 
się na studiach, przydawało się w zawodzie - języki, ponieważ mieliśmy 
gości z Rosji i Niemiec, a ja jeździłam na targi branżowe między innymi 
do Kaliningradu, przydatna była także wiedza ekonomiczna i biznesowa 
tyle, że pracowałam już na żywym organizmie. Podczas trwania mojej 
kariery przeszłam przez kilka branż i obejmowałam różne stanowiska, 
od specjalistów danej dziedziny po kierowników projektu czy działu.
Gdybym powiedziała, że swój sukces zawdzięczam tylko swojej osobo-
wości, a studia nie miały tu żadnego znaczenia, to skłamałabym. Miały. 
Z perspektywy czasu myślę nawet, że kluczowy, ponieważ podczas re-
krutowania mnie do pierwszej pracy oprócz (ubogiego, jakby nie było) 
CV wzięto pod uwagę tylko dyplom UO i staż studencki. To były moje 
jedyne przepustki do zawodowego świata.”

ABSOLWENTKA JĘZYKA BIZNESU, KIEROWNIK 
BIURA ELBLĄSKIEGO CENTRUM FINANSOWE-
GO, ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

DYREKTOR OLSZTYŃSKIEGO ODDZIAŁU 
ELBLĄSKIEGO CENTRUM FINANSOWEGO

EMILIA MAJEWSKA ŁUKASZ SANKIEWICZ
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„Studia na Uniwersytecie Opolskim pozwoliły mi zdobyć wystarczającą 
wiedzę oraz umiejętności w zakresie opanowania języków obcych, 
co pomogło mi w znalezieniu zatrudnienia i spełnieniu wymagań 
przyszłego pracodawcy. Z powodzeniem stosuję tą wiedzę w aktualnym 
miejscu zatrudnienia.”

„Uczelnia wyższa ma za zadanie wyposażyć przyszłego absolwenta – 
potencjalnego pracownika – w kompetencje zawodowe, tak by okazały 
się one przydatne na rynku pracy. Zatrudniona w mojej firmie absol-
wentka języka biznesu Uniwersytetu Opolskiego, Wioletta Jurczyga 
cechuje się wiedzą praktyczną, jest ambitna, zdecydowana, pracowita, 
kreatywna i samodzielna. Umiejętności, które nabyła w trakcie studiów 
na Uniwersytecie Opolskim, to przede wszystkim wszechstronność i ko-
munikatywność.”

WŁAŚCICIELKA PRZEDSIĘBIORSTWA WIELO-
BRANŻOWEGO „PERFECTA” W STRZELCACH 
OPOLSKICH

ABSOLWENTKA JĘZYKA BIZNESU, PRACOW-
NIK BIUROWY FIRMY „PERFECTA” W STRZEL-
CACH OPOLSKICH

MAGDALENA BAŁUCH WIOLETTA JURCZYGA
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*Kliknij na nazwę, a dowiesz się więcej!
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„Nasz interesujący, nowoczesny program studiów dostosowany do wymagającego rynku pracy jest atutem najważniejszym. Nastawieni na 
specjalizację tłumaczeniową odkrywamy przed studentami tajniki przekładu w teorii i praktyce. Jak na każdej romanistyce nasz student zdobywa 
biegłą znajomość języka francuskiego, języka hiszpańskiego, wiedzę o Francji, kulturze francuskiej, literaturze, języku. Autorskie programy wielu 
kursów takich jak np. komunikacja urzędowa w języku francuskim, kulturowe aspekty socjolingwistyki, kulturowy i geopoetyczny przewodnik 
po Europie, interpretacja tekstów i zjawisk kultury, sztuka uwodzenia w kulturze europejskiej, francuski język reklamy i inne, do wyboru przez 
studenta, poszerzają tak szeroko i różnorodnie jego kompetencje kulturowe, że bez trudu wybierze on trafnie ścieżkę zawodową. Program realizują 
pasjonaci, co gwarantuje interesujące zajęcia. Studiują ciekawi ludzie, których warto poznać. Można wyjechać na studia lub odbyć praktykę 
za granicą na najlepszych romanistykach w Europie – we Francji, Hiszpanii i Portugalii. Uniwersytet i miasto stanowią przyjemne i przyjazne 
otoczenie, w którym spędzony czas na pewno nie będzie stracony.”

KIEROWNIK KATEDRY KULTURY I JĘZYKA FRANCUSKIEGO
KRYSTYNA MODRZEJEWSKA   

PROF. DR HAB.
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ROMANISTYCE
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„W 2008 roku ukończyłam studia na kierunku filologia romańska. W międzyczasie kontynuowałam studia na kierunku stosunki międzynarodowe 
naszego Uniwersytetu. Można powiedzieć, że dzięki studiom praca sama mnie znalazła. Jeszcze w czasie studiów miałam możliwość uczestniczenia 
w projektach międzynarodowych organizowanych w naszym województwie w ramach praktyk studenckich. Gdy Urząd Marszałkowski ogłosił 
nabór na stanowisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z regionem partnerskim – Burgundia, zgłosiłam się do udziału i wygrałam proces 
rekrutacyjny. Od pięciu lat jestem pracownikiem Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. W ubiegłym roku podjęłam także 
studia doktoranckie na Uniwersytecie Opolskim.”

PRACOWNIK DEPARTAMENTU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI  
REGIONU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

SANDRA MURZICZ
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W latach 2008-2012 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Studenckiej Wydziału Filologicznego, była członkiniom Parlamentu Studenckiego  
Wydziału Filologicznego, w latach 2011-2012 pełniła funkcję Senatora UO.
„Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że pięcioletnie studia na Uniwersytecie Opolskim były najlepszym okresem w moim życiu. Dały mi solid-
ne podstawy wiedzy humanistycznej, a także szansę rozwoju w zakresie zarządzania i organizacji. Miałam okazję realizować różne projekty dot. 
studentów i uczelni, na której studiowałam. Opole daje świetne warunki do studiowania, nie tylko ze względu na jeden z najlepszych campusów 
w Polsce, ale przede wszystkim na wspaniałych wykładowców, których miałam okazję poznać i dzięki którym zdobyta wiedza jest trwała. Aktual-
nie postanowiłam ponownie studiować na Uniwersytecie Opolskim i dalej rozwijać się językowo, stąd też wybór filologii romańskiej, która mam 
nadzieję da mi szansę rozwoju zawodowego, a także rozwoju osobistego, bowiem język francuski jest moją dawną miłością.”

ABSOLWENTKA FILOLOGII POLSKIEJ I STUDENTKA FILOLOGII ROMAŃSKIEJ NA  
WYDZIALE FILOLOGICZNYM UO, KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO POLSKIEJ  
GIEŁDY PRACY, KOORDYNATOR PROJEKTU „KLUCZOWO WYKWALIFIKOWANI”

JUSTYNA STACHNIK

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
http://romanistyka.uni.opole.pl


STUDIA NA WYDZIALE
FILOLOGICZNYM

https://rekrutacja.uni.opole.pl
http://wfil.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


STRUKTURA, KADRA  
I KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE

Wydział Filologiczny jest drugim co do wielkości wydziałem Uniwersytetu Opolskiego. W jego skład wchodzą cztery instytuty  
i jedna samodzielna katedra:

Kadrę naukowo-dydaktyczną wydziału stanowią profesorowie, adiunkci i asystenci – znakomici nauczyciele akademiccy, którzy swoją wiedzą, 
kompetencjami i zaangażowaniem gwarantują kształcenie na najwyższym poziomie uniwersyteckim. Wydział Filologiczny otrzymał pozytywną 
ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, niezależnej instytucji, działającej na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. 
W ramach wydziału funkcjonuje sprawnie system zapewnienia i monitorowania jakości kształcenia, a programy studiów są na bieżąco aktualizo-
wane i dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

*Kliknij na nazwę, a dowiesz się więcej!

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

http://ifa.uni.opole.pl
http://www.ifa.uni.opole.pl/show.php?id=17&lang=en&m=3
http://www.germanistyka.uni.opole.pl
http://www.germanistyka.uni.opole.pl/shownews.php?cat=1&lang=pl&m=1
http://pol.uni.opole.pl
http://pol.uni.opole.pl
http://inslaw.uni.opole.pl
http://romanistyka.uni.opole.pl
http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


Wydział dysponuje nowoczesnymi salami wykładowymi i seminaryjnymi, pracownią komputerową, a badania naukowe i proces kształcenia stu-
dentów wspierane są przez krajowy system teleinformatyczny PLATON. Platforma ta oferuje m.in. bezprzewodowy, darmowy dostęp do Internetu 
w budynkach dydaktycznych i akademikach UO, darmowe i zdalne korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania oraz wideokonferencje  
w jakości HD.  Zaawansowana platforma e-learningowa eSTUDIA rozszerza możliwości kształtowania procesów dydaktycznych i jest ważnym 
elementem uzupełniającym nowoczesne metody nauczania stosowane w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą.

Platforma e-learningowa eSTUDIA

USOSweb

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego i jej biblioteki siecio-
we – Biblioteka Wydziału Filologicznego oraz Biblioteka Instytutu 
Filologii Germańskiej – dysponują ogromnym zasobem stale uzu-
pełnianych i aktualizowanych publikacji, które wykorzystywane  
są w kształceniu akademickim oraz w badaniach naukowych. Do 
dyspozycji studentów i naukowców są również elektroniczne bazy 
pełnotekstowych publikacji naukowych oraz bazy danych zawie-
rające abstrakty literatury fachowej. Pracownicy i studenci Uniwer-
sytetu Opolskiego mogą korzystać z dostępu do tych baz danych 
również spoza sieci uniwersyteckiej, np. na swoich komputerach 
domowych.

Jednostką administracyjną Wydziału Filologicznego jest dziekanat, 
w którym studenci załatwiają sprawy formalne związane np. z wy-
daniem legitymacji studenckiej, zaliczeniem semestru, przedłuże-
niem sesji, wydaniem dyplomu itp. Uniwersytecki System Obsługi 
Studenta (USOSweb) stał się w ostatnich latach platformą, na którą 
przeniesiono wiele usług ułatwiających funkcjonowanie studenta 
na uczelni – studenci zapisują się za pomocą USOSweb na kursy 
ogólnouczelniane, lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego, mają 
stały wgląd w oceny w ramach zaliczeń i egzaminów, znajdują tam 
informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów itd. Z roku na 
rok funkcjonalność tego Wirtualnego Dziekanatu jest rozszerzana 
i dopasowywana do wymogów nowoczesnego administrowania 
informacjami wewnątrzuczelnianymi.

INFRASTRUKTURA, SYSTEMY  
INFORMATYCZNE I BIBLIOTEKI

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


STUDIA TO NIE TYLKO NAUKA  
W SALACH WYKŁADOWYCH

Uniwersytet Opolski oferuje swoim studentom wiele możliwości rozwijania swoich zainteresowań badawczych oraz kompetencji w ramach zajęć 
towarzyszących studiom. Akademickie Centrum Karier (ACK) oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) zapraszają studentów do udziału  
w licznych warsztatach, szkoleniach i innych formach nabywania i poszerzania umiejętności. Wiele z tych działań organizowanych jest we współ-
pracy z pracodawcami, którzy w ten sposób nawiązują pierwsze kontakty z potencjalnymi pracownikami oraz wpływają na ich specjalistyczne 
kompetencje. Niektóre z tych warsztatów odbywają się w siedzibach firm.
Istotnym elementem studiów na Wydziale Filologicznym są praktyki studenckie. Studenci na specjalizacjach nauczycielskich odbywają praktyki 
w jednostkach oświatowych, natomiast studenci innych specjalizacji w przedsiębiorstwach i instytucjach, których profil działalności odpowiada 
efektom kształcenia na tych specjalizacjach.
Aktywne studenckie koła naukowe skupiają zaangażowanych studentów, którzy realizują swoje pasje badawcze pod kierunkiem pracowników 
naukowych wydziału. Członkowie tych kół tworzą zespoły badawcze, pracują nad projektami, organizują sympozja, wyjazdy studyjne, wystawy, 
a wyniki ich badań są często publikowane.

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999
http://www.kariera.uni.opole.pl/shownews.php?cat=3&lang=pl&m=1
http://inkubator.uni.opole.pl


Studencka rozgłośnia radiowa Radio Sygnały oraz Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego 1UOTV (Seta) to kuźnie młodych, medialnych 
talentów. Oba studia są wyposażone w zaawansowaną technologię audio wzgl. audiowizualną (HD), co umożliwia młodym dziennikarzom mon-
taż i przygotowanie materiałów filmowych i dźwiękowych na profesjonalnym poziomie. Radiowe studio nagrań służyło już niejednokrotnie do 
realizacji wielu ambitnych projektów muzycznych, a telewizja Seta stała się dla studentów nieodzownym źródłem przekazu informacji o nich 
samych, o uczelni, mieście i regionie.

Studio nagrań studenckiej rozgłośni radiowej Radio Sygnały

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999
http://100.uni.opole.pl
http://radiosygnaly.pl


Instytucją wspierającą aktywności związane z kulturą jest nowoczesne i dynamicznie działające Studenckie Centrum Kultury  – miejsce, w którym 
odbywają się spotkania autorskie, przedstawienia teatralne, kabaretowe oraz koncerty (m.in. Zimowa Giełda Piosenki). Tutaj studenci mogą w do-
skonałych warunkach ćwiczyć beatbox, taniec irlandzki, współczesny, czy capoeirę, dbać o swoją aktywność fizyczną poprzez udział w zajęciach 
fitness crossfit oraz karate.

Umiejscowienie w centrum kampusu uniwersyte- 
ckiego Orlika oraz siłowni na wolnym powietrzu,  
sala gimnastyczna i siłownia w Studium Wychowania  
Fizycznego i Sportu zachęcają studentki i studentów  
Uniwersytetu Opolskiego do aktywności fizycznej  
i integrują studiujących również w czasie wolnym  
od zajęć.

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999
http://www.sck.uni.opole.pl


PRAKTYKI I POBYTY STUDYJNE  
ZA GRANICĄ

Zdobywanie doświadczenia za granicą stało się w ostatnich latach normą. Dzięki programowi Erasmus/Erasmus+ oraz innym programom part-
nerskim studenci Wydziału Filologicznego wyjeżdżają na semestralne pobyty studyjne do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych. Obowiązujący 
system punktów transferowych ECTS pozwala na zaliczenie semestru studiów za granicą na Uniwersytecie Opolskim, jeśli studenci spełnią wyma-
gania określone przed ich wyjazdem. Program Erasmus+ oferuje również wsparcie w odbyciu zagranicznej praktyki zawodowej. Ta forma zdoby-
wania doświadczenia zawodowego cieszy się coraz większym powodzeniem wśród naszych studentów. Studia na uczelni partnerskiej i praktyki 
zagraniczne pozwalają poza ich głównymi celami poznać dany kraj i jego kulturę, zawrzeć znajomości i przyjaźnie oraz podnieść kompetencje 
językowe.

Stypendystka programu Erasmus Jowita Jezuit na Uniwersytecie w Ratyzbonie w Niemczech.  

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


STUDIA PIERWSZEGO  
I DRUGIEGO STOPNIA

Uniwersytet Opolski to uczelnia NAJLEPSZEGO wyboru, a Wydział Filologiczny ma w tym swój ogromny udział. Świadczy o tym m.in. wysoka 
zatrudnialność naszych absolwentów już w trzy miesiące od momentu ukończenia studiów oraz wysoka ocena ich kompetencji ze strony praco-
dawców. Wielu studentów ostatnich lat studiów otrzymuje oferty pracy jeszcze w czasie ich trwania. Dlatego warto rozważyć możliwość zostania 
członkiem naszej elitarnej społeczności akademickiej i podjąć studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego – studia, które staną się 
stabilnym filarem Waszej kariery zawodowej.
Oferowane na Wydziale Filologicznym studia są trójstopniowe. Pierwszy stopień trwa trzy lata (6 semestrów) i kończy się uzyskaniem dyplomu 
licencjata. Większość studentów kontynuuje kształcenie akademickie na drugim stopniu, trwającym dwa lata (4 semestry) i kończącym się uzy-
skaniem dyplomu magistra.

„Studia doktoranckie stanowią trzeci stopień kształcenia uniwer-
syteckiego. Ich celem jest stworzenie studentom – poprzez ak-
tywny udział w badaniach naukowych – możliwości znaczącego 
podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie nauk filologicznych. 
Studia prowadzone są na Wydziale Filologicznym w trybie stacjo-
narnym, są bezpłatne, trwają cztery lata i umożliwiają uzyskanie 
stopnia doktora nauk humanistycznych w trzech dyscyplinach 
naukowych - językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznaw-
stwie.”

Informacje:
Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO
Dziekanat Wydziału Filologicznego
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
tel.: +48 77 541 59 39
fax: +48 77 541 59 29
e-mail: sabina.brzozowska@uni.opole.pl
http://wfil.uni.opole.pl

Kierownik studiów doktoranckich dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO

STUDIA DOKTORANCKIE

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


REKRUTACJA - STUDIA PIERWSZEGO  
I DRUGIEGO STOPNIA

Proces rekrutacji na rok akademicki 2016-2017 rozpoczyna się 18 kwietnia 2016 r.  Od tej daty wszystkie informacje związane z rekrutacją moż-
na znaleźć na stronie rekrutacja.uni.opole.pl. Tutaj możesz wybrać z katalogu kierunków i specjalności te, którymi jesteś zainteresowany, oraz 
założyć konto kandydata na studia. Cały proces rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) został krok po kroku opisany 
w zakładce „Pomoc > Rekrutacja”, a w razie problemów służymy Ci pomocą (patrz dane kontaktowe przy kierunkach i specjalnościach poniżej).

https://rekrutacja.uni.opole.pl
http://wfil.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


KIERUNKI, SPECJALNOŚCI  
I SPECJALIZACJE OFEROWANE  
NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

https://rekrutacja.uni.opole.pl
http://wfil.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK: 
- ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION  
  (JĘZYK ANGIELSKI W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ)

PL. KOPERNIKA 11, 45-040 OPOLE
TEL.: +48 77 541 59 23 / FAX: +48 77 541 59 23 / E-MAIL: IFA@UNI.OPOLE.PL

KIERUNEK: 
- APPLIED GENDER STUDIES 
  (GENDEROWE STUDIA STOSOWANE)  

STUDIA I-GO STOPNIA

- ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION  
  (JĘZYK ANGIELSKI W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ)
 

STUDIA II-GO STOPNIA

- APPLIED GENDER STUDIES (GENDEROWE STUDIA STOSOWANE)  

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE*

KIERUNEK: 
- ENGLISH PHILOLOGY (FILOLOGIA ANGIELSKA)

STUDIA I-GO STOPNIA

- BUSINESS ENGLISH (JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE)
- BUSINESS ENGLISH, SPECJALIZACJA: BUSINESS ENGLISH IN THE MANUFACTURING 

COMPANY (PROFIL PRAKTYCZNY WE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWEM 
NUTRICIA)

- ENGLISH AND CHINESE (JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM)
- ENGLISH AND CULTURAL STUDIES (JĘZYK ANGIELSKI Z WIEDZĄ O KULTURZE)
- ENGLISH AND CZECH (JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM CZESKIM)
- ENGLISH AND SPANISH (JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM)
- TRANSLATIONS STUDIES (TRANSLATORYKA)

STUDIA II-GO STOPNIA

- LITERARY STUDIES (LITERATUROZNAWSTWO)
- CULTURAL STUDIES (KULTUROZNAWSTWO)
- LINGUISTICS (JĘZYKOZNAWSTWO)
- APPLIED LINGUISTICS – TEACHERS` TRAINING SPECIALITY (JĘZYKOZNAWSTWO 

STOSOWANE - SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA)

KIERUNEK: 
- ENGLISH PHILOLOGY (FILOLOGIA ANGIELSKA)

STUDIA I-GO STOPNIA

- BUSINESS ENGLISH (JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE)

STUDIA II-GO STOPNIA

- LITERARY STUDIES (LITERATUROZNAWSTWO)
- CULTURAL STUDIES (KULTUROZNAWSTWO)
- LINGUISTICS (JĘZYKOZNAWSTWO)
- APPLIED LINGUISTICS – TEACHERS` TRAINING  SPECIALITY (JĘZYKOZNAWSTWO 

STOSOWANE, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA)

* Studia odpłatne / Zajęcia odbywają się w soboty wg. ustalonego harmonogramu

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK: 
- GERMANISCHE PHILOLOGIE (FILOLOGIA GERMAŃSKA)

STUDIA I-GO STOPNIA

- DEUTCH LEHRAMT FÜR KINDERGÄRTEN UND GRUNDSCHULEN  
  (JĘZYK NIEMIECKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ)
- DEUTSCH IN RECHT UND WIRTSCHAFT (JĘZYK NIEMIECKI W PRAWIE I GOSPODARCE)
- GERMANISTIK LEHRAMT MIT ERWEITERTEM ENGLISCHUNTERRICHT   
  (FILOLOGIA GERMAŃSKA – NAUCZYCIELSKA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM)
- TRANSLATORIK (TRANSLATORYKA)
- GERMANISTIK MIT NIEDERLÄNDISCH (GERMANISTYKA Z JĘZYKIEM NIDERLANDZKIM)

KIERUNEK: 
- FILOLOGIA

STUDIA II-GO STOPNIA

- GERMANISCHE PHILOLOGIE (FILOLOGIA GERMAŃSKA), SPECJALIZACJE: SPRACHWIS-
SENSCHAFTLICHES PROFIL (PROFIL JĘZYKOZNAWCZY), LITERATURWISSENSCHAFTLICHES 
PROFIL (PROFIL LITERATUROZNAWCZY), GLOTTODIDAKTISCHES PROFIL (PROFIL GLOTTO-
DYDAKTYCZNY)

PL. STASZICA 1, 45-052 OPOLE
TEL./FAX: +48 77 452 73 80 / E-MAIL: IFG@UNI.OPOLE.PL

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


KIERUNEK: 
- GERMANISCHE PHILOLOGIE (FILOLOGIA GERMAŃSKA)

STUDIA I-GO STOPNIA

- DEUTCH LEHRAMT FÜR KINDERGÄRTEN UND GRUNDSCHULEN  
  (JĘZYK NIEMIECKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ)
- DEUTSCH IN RECHT UND WIRTSCHAFT (JĘZYK NIEMIECKI W PRAWIE I GOSPODARCE)

KIERUNEK: 
- FILOLOGIA

STUDIA II-GO STOPNIA

- GERMANISCHE PHILOLOGIE (FILOLOGIA GERMAŃSKA)

* Studia odpłatne / Zajęcia na studiach I-go stopnia odbywają się w soboty i niedziele według ustalonego harmonogramu/
Zajęcia na studiach II-go stopnia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie według ustalonego harmonogramu.

STUDIA NIESTACJONARNE*

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


INSTYTUT POLONISTYKI I KULTUROZNAWSTWA

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK: 
- FILOLOGIA POLSKA 

STUDIA I-GO STOPNIA  
(SPECJALNOŚCI OD II-GO SEMESTRU)

- DOKUMENTALISTYCZNO-REDAKTORSKA
- KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W ADMINISTRACJI I URZĘDACH
- SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU 

SPECJALIZACJI LOGOPEDYCZNEJ)

STUDIA II-GO STOPNIA
(SPECJALNOŚCI OD I-GO SEMESTRU)

- ANTROPOLOGIA GRUP ETNICZNYCH - ŚLĄZACY
- LITERATURA EUROPEJSKA
- NAUCZYCIELSKA (UZUPEŁNIAJĄCA)

PL. KOPERNIKA 11, 45-040 OPOLE
TEL.: +48 77 541 60 03 / FAX: +48 77 541 60 02 / E-MAIL: FILPOL@UNI.OPOLE.PL

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK: 
- FILOLOGIA Z LOGOPEDIĄ NAUCZYCIELSKA

STUDIA I-GO STOPNIA
 
- FILOLOGIA Z LOGOPEDIĄ NAUCZYCIELSKA

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK: 
- KULTUROZNAWSTWO

STUDIA I-GO STOPNIA  
(SPECJALNOŚCI OD II-GO SEMESTRU)

- ANIMACJA KULTURY
- PERFORMATKA

STUDIA II-GO STOPNIA
(SPECJALNOŚCI OD I-GO SEMESTRU)

- MEDIA CYFROWE
- TURYSTYKA KULTUROWA

KIERUNEK: 
- FILOLOGIA 

STUDIA I-GO STOPNIA
 
- JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

STUDIA STACJONARNE

http://wfil.uni.opole.pl
https://rekrutacja.uni.opole.pl
https://www.facebook.com/WFILUO
https://plus.google.com/101682123809603356999


INSTYTUT SLAWISTYKI

STUDIA STACJONARNE

* Studia dualne polegają na łączeniu studiów z pracą w przedsiębiorstwie/instytucji partnerskiej. 
Więcej informacji w opisie specjalności na stronie rekrutacji.

KIERUNEK: 
- FILOLOGIA 

STUDIA I-GO STOPNIA

- JĘZYK BIZNESU
- JĘZYKI OBCE W TURYSTYCE
- JĘZYKI OBCE W TURYSTYCE (STUDIA DUALNE WE WSPÓŁPRACY Z 

PRZEDSIĘBIORSTWEM SINDBAD)*
- SLAWISTYKA

STUDIA II-GO STOPNIA

- JĘZYK BIZNESU
- TRANSLATORYKA STOSOWANA

PL. KOPERNIKA 11, 45-040 OPOLE
TEL.: +48 77 541 59 22 / E-MAIL: INSLAW@UNI.OPOLE.PL
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