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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
FILOLOGIĘ WĘGIERSKĄ?
Konkurencyjne
wykształcenie
humanistyczne;

poznanie tak niszowego
języka, jakim jest język
węgierski, gwarantuje
zdobycie dobrze
płatnej pracy w
węgierskich oraz
polskich firmach;

Wspólnota Grupy
Wyszehradzkiej
rozwija się bardzo
prężnie –
zapotrzebowanie na
tłumaczy wciąż rośnie;

stacjonarne studia pierwszego
stopnia trwają 6 semestrów i
kończą się uzyskaniem tytułu
licencjata w zakresie filologii
węgierskiej; później jest
możliwość kontynowania
nauki na studiach II i III
stopnia;

liczne wyjazdy
stypendialne na
Węgry – do wyboru
jest wiele miast;

możliwość rozwoju poprzez
bogatą ofertę
edukacyjną oraz swobodę
w wyborze przedmiotów np.
Historia filmu węgierskiego
bądź Proza węgierska XIX w.

Kilka słów
o języku węgierskim 
• To język z rodziny ugrofińskiej, do której również
należą m.in. język estoński jak i fiński;
• Wymowa jak i pisownia nie są takie trudne – czyta
się tak, jak się pisze. Jedyną regułą problematyczną
początkowo dla Polaków jest wymowa węgierskiego
„s” [sz] oraz „sz” [s];
• Ma w zasadzie tylko trzy czasy;
• Nie posiada rodzajów, co wiele ułatwia;

• Jest bardzo logiczny w swojej budowie;
• 30% słownictwa węgierskiego ma słowiańskie
korzenie;
• Nie jest taki trudny, jak go malują! 

 Polacy i Węgrzy mają bardzo bogatą

wspólną historię. Od początku istnienia
naszych narodów nasze ścieżki się przeplatają!
 Polska i Węgry są jedynymi krajami na

świecie, która oficjalnie uważają się za narody
braterskie – wspólnie co roku
obchodzimy Dzień Przyjaźni PolskoWęgierskiej 23 marca!

„Polak, Węgier – dwa batanki; i do
szabli i do szklanki; oba zuchy, oba
żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi!
„Magyar, lengyel – két jó barát, együtt
harcol s issza borát! Vitéz s bátor
midkettője, áldás szálljon midkettőre!”

Gdzie znajduje się
Zakład
Filologii Węgierskiej?

W samym centrum Krakowa naprzeciw Muzeum Narodowego,
niedaleko Biblioteki
Jagiellońskiej. Dosłownie 10 minut
piechotą od Rynku Głównego.

Czy muszę znać język
węgierski przed rozpoc
zęciem studiów?

Nie trzeba znać węgierskiego
przed rozpoczęciem studiów! A
dzięki intensywnemu kursowi języka
od podstaw można
skończyć studia, osiągając poziom
C2.

Czy po uzyskaniu
tytułu licencjata mogę
nadal kontynuować
studia?

Oczywiście! W Zakładzie FW UJ
prowadzone są studia trzystopniowe.
I stopień: trzyletnie studia
licencjackie (praca licencjacka w
języku polskim); II stopień:
dwuletnie studia magisterskie
(praca magisterska w języku
węgierskim); III stopień: studia
doktoranckie.

NAJWAŻNIEJSZE
PYTANIA I ODPOWIEDZI
 Czy będę mieć możliwość studiowania za

granicą?

Tak, istnieje wiele różnych form i
możliwości stypendialnych.
Możliwe jest studiowanie na Węgrzech przez parę
semestrów, na uniwersytetach, kursach dla
tłumaczy bądź na wakacyjnych kursach języka.
Najczęściej studenci wybierają stypendium
międzypaństwowe Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej.
Zakład FW UJ prowadzi owocną i intensywną
współpracę w ramach programu Erasmus+ oraz
CEEPUS. Posiada również liczne kontakty
naukowe z Uniwersytetem Loránda Eötvösa oraz
z Instytutem Balassiego w Budapeszcie.

Co daje wyjazd na Węgry?
Zdecydowanie polecam wyjazd na stypendium
NAWA. Dało mi ono wiele więcej, niż się
spodziewałam. Początkowo byłam nastawiona
dość sceptycznie do wyjazdu, mój stres opierał
się głównie o sytuację epidemiologiczną.
Uważam, że podjęte przeze mnie ryzyko się
opłaciło i dziś mogę śmiało powiedzieć, że pobyt
w Budapeszcie był strzałem w dziesiątkę.
Stypendium umożliwiło mi poznanie języka i
kultury w ich żywej, prawdziwej formie.
Mogłam zobaczyć miejsca, które znałam tylko z
książek i Internetu. Nie musiałam się
martwić o kwestię finansową. Przede
wszystkim jednak umożliwił mi studiowanie na
najlepszej węgierskiej uczelni. Zajęcia były
ciekawe i dopasowane do mojego poziomu, a
wykładowcy skutecznie motywowali nas do
dalszej nauki.
Izabela Król
Fot. Sylwia Smolak

NAJWAŻNIEJSZE
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Jakiego typu
zajęcia są
prowadzone na
studiach I
stopnia?

Historia Węgier i
kultury węgierskiej,

Lektoraty z
praktycznej nauki
języka węgierskiego
w dużym wymiarze
godzinowym

Specjalistyczny język
węgierski: Biznes /
Turystyka i
Gastronomia /
Kultura

Literatura
węgierska XIX i XX
wieku

Historia filmu
węgierskiego

Językoznawstwo
węgierskie oraz
gramatyka
węgierska

Drugi język ugrofiński –
estoński

Język łaciński jako
uzupełnienie
humanistycznego
wykształcenia na I roku

Co jeszcze warto wiedzieć
o naszym kierunku?
• Zajęcia prowadzą native-speakerzy - Węgrzy oraz
Estończycy;
• Wykładowcy w naszym Zakładzie to wybitni znawcy: od
tłumaczeń i literaturę po historię i film;
• Atmosfera na naszym kierunku jest bardzo przyjazna, wręcz
rodzinna;
• Świętujemy razem najważniejsze święta węgierskie,
m.in. 15 marca (rocznica węgierskiej Wiosny Ludów 1848/49)
czy 23 października (rocznica powstania węgierskiego 1956),
oraz spotykamy się co roku na tradycyjnej wigilii Zakładowej, na
którą zapraszamy wiele ważnych osobistości;
• Mamy świetnie wyposażoną Bibliotekę. Znajdziecie tam
pozycje w języku węgierskim, jak i polskim - podręczniki,
słowniki, leksykony, literaturę piękną oraz opracowania
naukowe z zakresu językoznawstwa, historii i kultury.

Od paru lat Koło Naukowe Filologii Węgierskiej
rozszerza swoją działalność – poprzez aktywne
prowadzenie strony na Facebooku oraz Instagramie,
organizowanie wieczorów filmowych oraz spotkań z
tłumaczami.
Dołącz do nas!
facebook.com/kolonaukowehungarystow

@hungarysciuj

Dużą wartość stanowi dla mnie świadome wykorzystanie czasu, dlatego skorzystałam
z dodatkowych możliwości, jakie daje filologia węgierska. Wyjechałam na stypendium
do Budapesztu, dzięki czemu zdobyłam znajomości, ćwiczyłam język węgierski w praktyce
oraz poszerzałam horyzonty. Minęło kilka lat od ukończenia filologii węgierskiej, a nadal
nie żałuję swojego wyboru, czego potwierdzeniem jest moja przeprowadzka do Budapesztu,
który stał się bliski mojemu sercu.
Dominika Nowotniak

Być może to banalne, ale przede wszystkim ogromnym plusem jest możliwość nauczenia się
na dobrym poziomie egzotycznego języka OD ZERA w stosunkowo niedługim czasie.
Również możliwość wyjazdu na Węgry i mieszkania tam przez rok to naprawdę dużo! Bardzo mi
to pomogło w nauce języka. Dzięki tym studiom poznałam wiele wspaniałych osób – Polaków
oraz Węgrów. Po zakończeniu studiów dostawałam dużo ofert pracy, zanim jeszcze sama
zaczęłam jej szukać. Moim zdaniem studia filologiczne bardzo poszerzają horyzonty… Gdybym
miała wybierać raz jeszcze, na pewno wybrałabym filologię węgierską na UJ!
Anna Wołoszyn

ZAPRASZAMY NA NASZ
KIERUNEK!

ZAKŁAD FILOLOGII
WĘGIERSKIEJ UJ
https://filg.uj.edu.pl/web/wegierska

Fot. Aleksandra Marszałek

