Kwalifikacje absolwenta studiów drugiego stopnia – filologia polska
Absolwent filologii polskiej studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku posiada
rzetelne i wszechstronne wykształcenie ogólnohumanistyczne i polonistyczne z zakresu
literaturoznawstwa i językoznawstwa, wzbogacone o umiejętność rozpatrywania procesów
historycznoliterackich

i

językowych

na

szerokim

tle

kulturowym,

w

perspektywie

komparatystycznej, filozoficznej i antropologicznej.
Programy zajęć uwzględniają najnowszą literaturę i współczesne tendencje rozwojowe języka
polskiego, a także aktualne osiągnięcia historii, teorii literatury oraz językoznawstwa.
Absolwent filologii polskiej ma szansę rozwinąć swoją kompetencję komunikacyjną połączoną z
głębszym rozumieniem zjawisk socjolingwistycznych, zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji
masowej. Dzięki bogatej i wielostopniowej ofercie zajęć fakultatywnych student filologii polskiej
ma duży wpływ na tworzenie własnej ścieżki edukacyjnej. Na ofertę tę składają się zajęcia
cykliczne, zajęcia ściśle powiązane z aktualnymi badaniami pracowników naukowodydaktycznych oraz szeroki wachlarz specjalności. Student może
uzyskać specjalistyczne przygotowanie z zakresu dziennikarstwa, publicystyki, edytorstwa
cyfrowego i księgoznawstwa.
Uzyskane umiejętności pozwalają absolwentowi na podejmowanie wyzwań badawczych,
przygotowują do kierowania zespołem i projektem, do aktywności w zakresie promocji i
popularyzacji specjalistycznej wiedzy filologicznej, a także do działalności edytorskiej,
dziennikarskiej i publicystycznej.
Absolwent, który wybrał realizację bloku zajęć fakultatywnych edytorstwo cyfrowe, jest
przygotowany do pracy w wydawnictwach, także tych funkcjonujących online (jako korektor,
redaktor, edytor), oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest od pracownika erudycja, wysokie
kompetencje językowe, umiejętność redagowania tekstu i obsługi narzędzi cyfrowych. Podczas
kursu realizowany jest projekt wydawniczy, począwszy od budowania jego koncepcji, poprzez
redakcję językową i techniczną, po publikację w Internecie i promocję.
Absolwent, który wybrał realizację bloku informacyjno-księgoznawczego, nabywa wiedzę
związaną z kulturą książki, czytelnictwem i księgarstwem, reklamą książki, źródłami informacji,
zarządzaniem biblioteką. Student uczestniczy w zajęciach terenowych w białostockich bibliotekach

i spotkaniach z ciekawymi ludźmi: bibliotekarzami, wydawcami i księgarzami. Jest przygotowany
do pracy w bibliotekach i księgarniach.
Absolwent, który wybrał realizację bloku publicystyczno-dziennikarskiego, jest przygotowany do
pracy w firmach związanych z rynkiem medialnym (np. jako krytyk, dziennikarz radiowy
telewizyjny, prasowy, internetowy – bloger), w urzędach (np. jako rzecznik prasowy). Absolwent
opanował narzędzia retoryki, teorii i pragmatyki tekstów użytkowych w stopniu pozwalającym na
opracowywanie i analizowanie tekstów perswazyjnych, dzięki czemu może uczestniczyć w
przygotowaniu kampanii reklamowych i wyborczych.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.
Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów
trzeciego stopnia w szerokim zakresie humanistyki.
Absolwenci studiów drugiego stopnia korzystają również z możliwości kontynuowania nauki na
Uniwersytecie w Białymstoku, na studiach podyplomowych lub na studiach trzeciego stopnia.

