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roku jest pierwszym na świecie kierunkiem studiów 

umożliwiającym studentom interdyscyplinarne i kom-

pleksowe badania nad Szwajcarią, z uwzględnieniem 

takich obszarów, jak prawo, stosunki międzynarodo-

we, ekonomia, historia i kultura.

(studia II stopnia)

Transdyscyplinarne studia 

nad Szwajcarią



KONCEPCJA STUDIÓW

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

wiedza
Ideą studiów na kierunku Helwetologia jest 

odejście od tradycyjnego, sztywnego toku 

nauczania na rzecz umożliwienia studen-

tom prowadzenia interdyscyplinarnych badań  

w obszarach tematycznych odpowiadającym 

zarówno ich zainteresowaniom, jak i planom 

zawodowym. Celem studiów jest przekazanie 

studentom pogłębionej, transdyscyplinarnej 

wiedzy na temat Szwajcarii oraz przygotowanie 

ich do funkcjonowania zarówno w środowisku 

biznesowym, jak i podjęcia pracy w obszarach 

takich, jak: dyplomacja, administracja, eduka-

cja czy media. 

ELASTYCZNOŚĆ ROZWIĄZAŃ I NASTAWIENIE 

NA STUDENTA

Program studiów zapewnia studentom maksy-

malną elastyczność rozwiązań w zakresie planu 

zajęć oraz możliwości zaliczeń – po to, by mogli 

swobodnie łączyć je z pracą lub innym kierun-

kiem studiów.

Szczególnie istotne miejsce w programie stu-

diów zajmują również zajęcia doskonalące kom-

petencje językowe studentów. Koncepcja stu-

diów zakłada opanowanie przez studentów min. 

3 języków obcych, w tym: 

języka angielskiego na poziomie C1 oraz dwóch 

języków urzędowych Szwajcarii, w tym jednego 

na poziomie C1 oraz drugiego na poziomie B2.

W TRAKCIE STUDIÓW STUDENCI ZDOBYWAJĄ POGŁĘ-

BIONĄ WIEDZĘ, M.IN. W TAKICH OBSZARACH, JAK:

system prawny, polityczny i administracyjny Szwajcarii

stosunki międzynarodowe, sytuacja geopolityczna 
oraz polityka zagraniczna Szwajcarii

sytuacja społeczno-ekonomiczna Szwajcarii

historia i kultura czterech obszarów językowych Szwajcarii

język i komunikacja w społeczeństwie wielokulturowym

SOFT SKILLS
Istotne miejsce w programie studiów zajmują 

także zajęcia rozwijające kompetencje miękkie 

studentów, takie jak: komunikacja międzykultu-

rowa, zarządzanie czasem, odporność na stres, 

analiza zebranych danych, sztuka prezentacji 

czy umiejętność poszukiwania informacji i we-

ryfikacji faktów.

Ponadto program studiów został przygotowany 

tak, by umożliwić studentom naukę:

pracy w zespole: zarówno jako lider, jak członek 

zespołu

pracy projektowej: z uwzględnieniem każdego 

etapu realizacji projektu: od przygotowania har-

monogramu, przez realizację założeń projekto-

wych, aż po kontrolę i ocenę efektów działań

pracy w środowisku międzynarodowym: zarów-

no w kraju, jak i za granicą



WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI 

ZAGRANICZNYMI

“MBA” in Helvetology: 

media, business and administration

System stażowy

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA STUDIA

rekrutacja

W ramach studiów na kierunku Helwetologia 

studenci mają możliwość skorzystania z szero-

kiej gamy rozwiązań pogłębiających ich wiedzę 

i doświadczenie. Są to m.in. :

Jednym z kluczowych założeń programu stu-

diów jest przygotowanie studentów do podję-

cia pracy w mediach, administracji publicznej 

lub środowisku biznesowym.

„MBA” in Helvetology to cykl spotkań, debat 

oraz warsztatów z najważniejszymi nazwiskami 

mediów, dyplomacji i biznesu zorganizowanych 

specjalnie dla studentów helwetologii. Każde 

wydarzenie ma na celu przybliżenie studentom 

media: spotkania z dziennikarzami oraz wizyty  

w redakcjach, trening wystąpień publicznych 

oraz wystąpień przed kamerą, debaty

biznes: warsztaty przybliżające kluczowe za-

gadnienia oraz najnowsze trendy ryku pracy 

(m.in. HR, Employer Branding, PR i komunikacja)

administracja: spotkania z pracownikami placó-

wek dyplomatycznych w Polsce i Szwajcarii

Projekt uzupełniający program studiów

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej 

(minimum 18 na 30 punktów, przy czym kandy-

dat musi uzyskać minimum 6 punktów za każde 

pytanie).

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z 3 pytań 

(każde punktowane od 0 do 10) i prowadzona 

jest  w języku polskim oraz języku obcym ws-

kazanym przez kandydata: niemieckim, fran-

cuskim lub włoskim. Celem rozmowy kwali-

fikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy w zakresie 

współczesnej historii, kultury, literatury oraz 

systemu politycznego Szwajcarii.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwali-

fikacji i terminów rekrutacji: 

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PEL-

NE2019/programme/S2-HW/?from=field:P_HW

wykłady gościnne, rozwój wspólnych projek-

tów badawczych z Uniwersytetem w Zurychu

wyjazd studyjny do Szwajcarii w ramach grupy 

projektowej 

wyjazd indywidualny do Szwajcarii

współpraca z otoczeniem społeczno-gospo-

darczym: prace magisterskie realizowane  

w trybie projektowym wokół bieżących te-

matów proponowanych przez Polsko-Szwaj-

carską Izbę Gospodarczą

staże w placówkach dyplomatycznych w Ber-

nie i Zurychu

dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub rów-

noważny

znajomość jednego języka (niemieckiego/fran-

cuskiego/włoskiego) minimum na poziomie B1 

(potwierdzoną certyfikatem uprawnionej insty-

tucji bądź egzaminem szkoły wyższej)
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specyfiki pracy w danym obszarze oraz umożli-

wienie im indywidualnej rozmowy z ekspertami 

danej dziedziny. W ramach projektu organizo-

wane są m.in.:

Studenci mają możliwość odbycia stażu w Ośrod-

ku Studiów Szwajcarskich i dołączenia do zespołu 

ekspertów prowadzących polsko-szwajcarskie 

projekty badawcze oraz zajmujących się komer-

cjalizacją badań naukowych pomiędzy Polską  

i Szwajcarią.

w Ośrodku Studiów Szwajcarskich



Dołącz do nas! 


