
Opis kierunku
Kierunek helwetologia – studia szwajcarskie to kierunek niszo-
wy, integrujący dziedzinę nauk humanistycznych z dziedzi-
ną nauk społecznych. Przedmiot badań jest umiejscowiony 
zarówno w obszarze idei (ideały, normy, paradygmaty), jak 
i praktyk społecznych oraz kulturowych. Helwetologia łączy 
perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo, litera-
turoznawstwo i nauki o kulturze i religii, z perspektywą nauk 
społecznych, tj. naukami o polityce i administracji. 

Studia mają profil ogólnoakademicki i obejmują modu-
ły służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy 
i umiejętności teoretycznych w zakresie literatury, kultury, 
języka oraz ustroju politycznego Szwajcarii, powiązane z ba-
daniami naukowymi prowadzonymi w jednostkach organiza-
cyjnych współtworzących kierunek helwetologia. 

Wszystkie reprezentowane w ramach studiów dyscypliny 
naukowe splatają się ze sobą, co daje absolwentowi w efekcie 
kształcenia unikatowe kompetencje, umożliwiające analizę 
społeczno-polityczną, jak i zjawisk i tekstów kultury Polski 
i Szwajcarii. Koncepcja ta wykracza poza ciasne podziały na 
dyscypliny naukowe i sprawia, że prowadzony kierunek stu-
diów będzie miał charakter interdyscyplinarny, wpisując się 
tym samym w najbardziej aktualne trendy nauki na świecie.

Wiedza, pogłębione umiejętności oraz kompetencje spo-
łeczne będą nabywane w trakcie studiów II stopnia w ramach 
zajęć m.in. z kultury, literatury, socjolingwistyki, komparatysty-
ki oraz helwetologii i metod badań helwetologicznych. Wpro-
wadzą one w realia potencjalnej pracy zawodowej, jak i naj-
wyższej jakości pracy naukowej. Absolwenci kierunku znajdą 
zatrudnienie jako dyplomaci, pracownicy agencji rządowych 
i pozarządowych; jako wysoko wykwalifikowani urzędnicy 



państwowi i personel administracyjny, a także pracownicy za-
równo polskich, jak i szwajcarskich urzędów, firm, przedstawi-
cielstw i przedsiębiorstw ze Szwajcarii działających na terenie 
Polski. Absolwenci mogą też pracować jako kadra w różno-
rodnych instytucjach upowszechniania kultury szwajcarskiej. 

Atuty kierunku
Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do podję-
cia pracy na istniejącym w Polsce i za granicą rynku pracy 
lub do podjęcia studiów doktoranckich. Absolwent będzie 
przygotowany merytorycznie do analizy zjawisk kulturowych, 
historycznych, politycznych, literackich i językowych zacho-
dzących w Szwajcarii. Absolwent będzie posiadał bardzo 
dobrą znajomość w mowie i piśmie dwóch języków obcych, 
w tym francuskiego, niemieckiego lub włoskiego (kompe-
tencja komunikacyjna na poziomie minimum B2+ biegłości 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego). Nauka 
drugiego języka (francuski, niemiecki lub włoski) pozwo-
li na osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej na poziomie  
minimum A2. 
Podstawowe założenia koncepcji kształcenia, to:
• ścisły związek nauk o języku, kulturze, literaturze, polityce 

i administracji Szwajcarii, stawiający nacisk na interdyscy-
plinarne podejście zarówno do obszarów badawczych, jak 
i metodologii;

• pogłębianie znajomości języka wiodącego (francuskiego, 
niemieckiego lub włoskiego) – bardzo dobra znajomość 
języka jest podstawową kompetencją oczekiwaną od ab-
solwenta przez potencjalnego pracodawcę;

• nauka drugiego języka (francuskiego, niemieckiego lub 
włoskiego);



• duży wachlarz możliwości realizowania indywidualnych 
zainteresowań w ramach profilowanych grup do wybo-
ru; zajęcia (w tym seminaria dyplomowe) powstają na 
przecięciu poszczególnych dziedzin (językoznawstwa, li-
teraturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, nauk o po-
lityce i administracji) i konkretnych regionów w obrę-
bie obszarów językowych Szwajcarii (niemiecko-, fran-
cusko- i/lub włoskojęzycznej; związki między różnymi  
regionami);

• wzmocnienie wymiany akademickiej: wykłady gościnne, 
rozwój wspólnych projektów badawczych z Uniwersytetem 
w Zurychu;

• wyjazd studyjny do Szwajcarii w ramach grupy projektowej;
• współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym: prace 

magisterskie realizowane w trybie projektowym w zespole 
wokół bieżących tematów proponowanych przez Polsko-
-Szwajcarską Izbę Gospodarczą;

• staże w placówkach dyplomatycznych w Bernie i Genewie; 

Absolwent kierunku:
zna i rozumie:
– przedmiot badań helwetologicznych i jego umiejscowienie 

w naukach humanistycznych i społecznych, 
– terminologię na poziomie rozszerzonym, teorię, meto-

dologię i stan badań z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiów szwajcarskich, 

– współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych 
w badaniach nad literaturą Szwajcarii, 

– w pogłębionym stopniu wybrane fakty, procesy i zja-
wiska zachodzące w obszarach literatury współczesnej  
Szwajcarii, 



– w pogłębionym stopniu rozwój historyczny systemu poli-
tycznego Szwajcarii,

– główne tendencje rozwojowe w badaniach nad kulturą 
Szwajcarii

– w pogłębionym stopniu mechanizm funkcjonowania sys-
temu językowego w Szwajcarii, jego zróżnicowania, jak 
i wpływu czynników społecznych na poziom umiejętności 
komunikacyjnych, 

– w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia kompara-
tystyki literackiej z zakresu studiów szwajcarskich,

– w pogłębionym stopniu wybrane fakty, procesy i zjawiska 
zachodzące w obszarach kultury współczesnej Szwajcarii;

potrafi:
– wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące: 

krytyczną lekturę tekstów, krytyczną analizę wytworów 
kultury i zjawisk społecznych Szwajcarii, syntezę różnych 
idei i poglądów w zakresie studiów szwajcarskich, formu-
łowanie hipotez, dobór metod i konstruowanie narzędzi 
badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakre-
sie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i przy-
gotowania własnych prac naukowych z wykorzystaniem 
różnych źródeł i ujęć teoretycznych, 

– samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie helwetologii 
i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować au-
tonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności 
i kierowania własną karierą zawodową, 

– wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie ro-
zumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wy-
korzystaniem terminologii fachowej, 

– posługiwać się językiem obcym (francuski, niemiecki, wło-
ski) na poziomie minimum A2 według Europejskiego syste-
mu opisu kształcenia językowego, 



– posługiwać się dwoma językami obcymi na poziomie mi-
nimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia 
językowego w tym francuskim, niemieckim, włoskim, 

– przeprowadzić analizę socjolingwistyczną społeczeństwa 
różno- i wielojęzycznego, świadomy wyzwań i trudności, 
jakie mogą rodzić różno- i wielojęzyczność, 

– wykorzystywać posiadaną wiedzę i poszerzać umiejętności 
badawcze w zakresie helwetologii – formułować i rozwią-
zywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie 
wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewi-
dywalnych przez: właściwy dobór źródeł oraz informa-
cji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz stosowanie 
właściwych metod i narzędzi lub ich przystosowanie na 
potrzeby zadania, w tym zaawansowanych technik infor-
macyjno-komunikacyjnych, 

– merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych 
poglądów oraz poglądów innych autorów w kontekście 
wielokulturowym oraz formułować wnioski i syntetycznie 
je ujmować komunikować się z użyciem specjalistycznej 
terminologii, wykorzystując różne kanały i techniki komu-
nikacyjne, ze specjalistami od helwetologii, 

– planować, organizować i realizować przedsięwzięcie ba-
dawcze lub twórcze – indywidualnie i w zespole wielokul-
turowym; określać priorytety w realizacji zadań; 

jest gotów do:
– współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role, 
– przestrzegania etycznych uwarunkowań działalności za-

wodowej, w tym badawczej,
– krytycznej oceny własnej wiedzy i odbieranych treści, 

w tym współczesnych procesów i zjawisk zachodzących 
w życiu kulturalnym i społeczno-politycznym Szwajcarii 



oraz jej stosunków z Polską; aktywnego uczestnictwa w ży-
ciu kulturalnym Szwajcarii, jak i odnoszącego się do niego, 
korzystając z różnych mediów i form, 

– myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w kontek-
ście wielokulturowym, 

– respektowania zasad z zakresu ochrony własności inte-
lektualnej i prawa autorskiego,

– wypełniania zobowiązań społecznych, świadomy sensu 
aktywności obywatelskiej,

– systematycznego śledzenia współczesnych procesów i zja-
wisk zachodzących w literaturze, kulturze i życiu społecz-
nym.

Perspektywy
Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie jako dyplomaci, 
pracownicy agencji rządowych i pozarządowych; jako wysoko 
wykwalifikowani urzędnicy państwowi i personel administra-
cyjny, a także pracownicy zarówno polskich, jak i szwajcar-
skich urzędów, firm, przedstawicielstw i przedsiębiorstw ze 
Szwajcarii działających na terenie Polski. Absolwenci mogą 
też pracować jako kadra w różnorodnych instytucjach upo-
wszechniania kultury szwajcarskiej. 



Program studiów 
I rok

Lp. Przedmiot
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semestr I

1 Helwetologia k. I 2 x 30 = 60 zal. na 
ocenę

6

2 Kultura k./sem. I 3 x 30 = 90 zal. na 
ocenę

9

3 System polityczny 
Konfederacji Szwaj-
carskiej

k. I 30 zal. na 
ocenę

3

4 Seminarium magi-
sterskie

sem. I 30 zal. na 
ocenę

6

5 Język obcy pierwszy 
(francuski, niemiecki, 
włoski)

ćw. I 4 x 30 = 
120

zal. na 
ocenę

4

6 Język obcy drugi 
(francuski, niemiecki, 
włoski)

ćw. I 2 x 30 = 60 zal. na 
ocenę

2

semestr 2

1 Metody badań  
helwetologicznych

k./sem. II 30 zal. na 
ocenę

3

2 Literatura k./sem. II 3 x 30 = 90 zal. na 
ocenę

9

3 Seminarium magi-
sterskie

sem. II 30 zal. na 
ocenę

8

4 Język obcy pierwszy 
(francuski, niemiecki, 
włoski)

ćw. II 4 x 30 = 
120

zal. na 
ocenę

4

5 Język obcy drugi 
(francuski, niemiecki, 
włoski)

ćw. II 2 x 30 = 60 zal. na 
ocenę

2

6 Zajęcia niekierunkowe w./ćw./k./
sem.

II 30 zal. na 
ocenę

4

RAZEM 390 + 360= 
750

60

Studenci, którzy nie realizowali na studiach I stopnia zajęć BHP, POWI 
i oraz Technologii informacyjnych są zobligowani do uzyskania zaliczenia 
z tych zajęć do końca I roku.



II rok
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semestr III
1 Helwetologia k. III 30 zal. na 

ocenę
3

2 Socjolingwistyka: 
Szwajcaria i jej języki

k./sem. 3 x 30 = 90 zal. na 
ocenę

9

3 Seminarium 
magisterskie

sem. III 30 zal. na 
ocenę

12

4 Język obcy pierwszy 
(francuski, niemiecki, 
włoski)

ćw. III 2 x 30 = 60 zal. na 
ocenę

2

5 Język obcy drugi 
(francuski, niemiecki, 
włoski)

ćw. III 2 x 30 = 60 zal. na 
ocenę

2

6 Przedmiot w języku 
obcym innym niż  
fr., niem., wł.  
na poziomie B2+

w./ćw./k./
sem.

III 30 zal. na 
ocenę

2

semestr IV
1 Komparatystyka k./sem. IV 30 zal. na 

ocenę
3

2 Warsztaty kompetencji 
miękkich

wr. IV 2 x 15 zal. na 
ocenę

4

3 Seminarium 
magisterskie

sem. IV 30 zal. na 
ocenę

12

4 Język obcy pierwszy 
(francuski, niemiecki, 
włoski)

ćw. IV 60 zal. na 
ocenę

4

5 Język obcy drugi 
(francuski, niemiecki, 
włoski)

ćw. IV 60 zal. na 
ocenę

4

6 Zajęcia niekierunkowe w./ćw./k./
sem.

IV 30 zal. na 
ocenę

3

RAZEM 300 + 240 
= 540

60

Łączna liczba punktów ECTS 120
Łączna liczba godzin 1 290


