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ZAPRASZAMY 1 PAŹDZIERNIKA 2018 O GODZ. 13.30



INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Gdańskiego

 zapraszają 1 października 2018 roku



NA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO.



Uroczystość odbędzie się w Sali Teatralnej 

w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego 

w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 o godz. 13.30.



Więcej informacji: https://fil.ug.edu.pl/

PRZEWODNIK STUDENTA I ROKU

https://fil.ug.edu.pl/user


MISTRZOWIE UCZĄ NA FILOLOGICZNYM UG!



DR HAB. KATARZYNA SZALEWSKA 

LAUREATKĄ KONKURSU O STYPENDIA DLA WYBITNYCH 

MŁODYCH NAUKOWCÓW MNISW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ogłosiło listę laureatów konkursu 
o stypendia dla wybitnych młodych 
naukowców, wśród których znalazło się 
pięciu pracowników Uniwersytetu 
Gdańskiego. Wśród wyróżnionych 
znalazła się dr hab. Katarzyna Anna 
Szalewska z Instytutu Filologii Polskiej 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Pani dr hab. Katarzynie Szalewskiej 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych znakomitych osiągnięć 
naukowych!



DR ARTUR NOWACZEWSKI 

NOMINOWANY 

DO ANGELUSA 2018

 Dr Artur Nowaczewski z Instytutu 

Filologii Polskiej na Wydziale 

Filologicznym UG został nominowany 

za książkę "Hostel Nomadów", 

Wydawnictwo Iskry, do prestiżowej 

Literackiej Nagrody Europy Środkowej 

Angelus 2018. 

 Gala finałowa odbędzie się 13 

października 2018. 

 Serdecznie gratulujemy i trzymamy 

kciuki!



NASI STUDENCI: MARTA GAŁUSZEWSKA

 Wywiadem pt. Uciekniemy za horyzont... z Martą 
Gałuszewską, najlepszym głosem w Polsce, 
studentką Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym 
UG inaugurujemy z nowym rokiem akademickim 
cykl wywiadów z naszymi utalentowanymi 
studentami. Do takich należy niewątpliwie Marta 
Gałuszewska zwyciężczyni VIII edycji popularnego 
telewizyjnego talent shaw Voice of Poland, z którą 
rozmawia Chantelle Komorowska, studentka II roku 
Lingwistyki stosowanej. Wywiad dostępny: 
www.fil.ug.edu.pl

 Cykl Nasi studenci będzie kontynuowany 
i stopniowo rozwijany na stronie Wydziału 
Filologicznego w zakładce Ludzie Filologicznego. 
Studentów i doktorantów zapraszamy 
do współtworzenia go, autopromocji i promocji 
dokonań swoich kolegów i koleżanek. Ślijcie 
wywiady lub propozycje wywiadów do dr Anny 
Malcer-Zakrzackiej pod adres: malcer@ug.edu.pl, 
która oferuje pomoc warsztatową w tworzeniu 
wywiadów.

https://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/78463/files/marta_galuszewska.pdf


KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW 

NAD EUROPEJSKIM ROMANTYZMEM THE CITY AS 

PALIMPSEST/ MIASTO JAKO PALIMPSEST

 Institute of English and American 
Studies University of Gdansk, Poland

and

Polish Society for the Study of 
European Romanticism

The City as Palimpsest
20-22 September 2018.

 Program: 
https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/746
30/konferencja_polskiego_towarzystwa_stu
diow_nad_europejskim_romantyzmem_city
_palimpsest_miasto_jako



KONFERENCJA GLOBALIZACJA KOMUNIKACYJNA 

10 LAT PÓŹNIEJ: WYZWANIA INTERKULTUROWE

 Instytut Filologii Romańskiej

 na Wydziale Filologicznym UG

 zaprasza do udziału w konferencji

 Globalizacja komunikacyjna 10 lat później: 

 wyzwania interkulturowe

 Gdańsk, 26-28 września 2018
Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdańskiego, 

 w budynku Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk.

 Program: 

 https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/78199/konferencja_globalizacj
a_komunikacyjna_10_lat_pozniej_wyzwania_interkulturowe



KONFERENCJA ROMANISTYCZNA 

„AUTOUR DU RETOUR”

Pracownia Badań nad Nowoczesną 

 Literaturą Francuskojęzyczną 

 Instytutu Filologii Romańskiej

 zaprasza na konferencję 

 z cyklu Autour de... 

 Tegoroczne spotkanie poświęcone

 jest tematowi Autour du retour. 

19-21 września 2018 

Wydział Filologiczny UG.
 Program na:

 https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/78408/konferencja_ro
manistyczna_autour_du_retour



II POMORSKA UCZNIOWSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

„ZDOLNI Z POMORZA”

 Tajemnice kosmosu w skali mikro oraz makro będą mieli 

okazję zgłębić uczniowie podczas 

 II Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej

w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, 

 która odbędzie się 22 września 2018 r. o godz. 9.30 

w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

 W programie wykład dr hab. Krzysztofa Kornackiego, 

prof. nadzw. z Katedry Wiedzy o Filmie i Kulturze 

Audiowizualnej oraz stoisko promocyjne Wydziału 

Filologicznego.

 Program na: 
https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/78276/ii_pomors

ka_uczniowska_konferencja_naukowa_zdolni_z_pomorz

a



KONFERENCJA METODYCZNA 

DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA 

KASZUBSKIEGO

25 WRZEŚNIA 2018

Program 

:https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/78410/konferencja_m

etodyczna_dla_nauczycieli_jezyka_kaszubskiego

https://fil.ug.edu.pl/media/promowane/76603/23_czerwca_2018
https://fil.ug.edu.pl/media/promowane/76603/23_czerwca_2018


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „WIELKIE RELIGIE 

ŚWIATA W JĘZYKU I KULTURZE. CHRZEŚCIJAŃSTWO”

Katedra Językoznawstwa i Translatoryki oraz Katedra 
Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu 

Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego 

mają zaszczyt zaprosić na pierwszą 

Międzynarodową Konferencję

pt. Wielkie religie świata w języku i kulturze. 
Chrześcijaństwo,

która odbędzie się 19-20 września 2018 roku

na Wydziale Filologicznym Uniwersytecie Gdańskim.



SUKCES! 6 Z 12 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH 

KIERUNKÓW NA NASZYM UNIWERSYTECIE 

PROWADZONYCH JEST NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

 W rankingu popularności kierunków w pierwszej 12 (kierunków studiów najczęściej 
wybieranych przez kandydatów z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego w roku 
akademickim 2018/2019) aż połowa czyli 6 prowadzonych jest przez Wydział Filologiczny. 
Są to:



Filologia angielska – 10,74 kandydata na jedno miejsce,

 Zarządzanie instytucjami artystycznymi, 

 (specjalność menedżerska – 10,08),

 Skandynawistyka – 9,17,

 Sinologia – 6,03,

 Iberystyka – 5,98,

 Amerykanistyka – 5,75.



KONFERENCJA „KOŃ-CZŁOWIEK. INTERAKCJE”

Program na: https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/78330/konferencja_kon-

czlowiek_interakcje



KONFERENCJA „SEKS I PRZEMOC W PERLE BAŁTYKU” 

Organizatorem konferencji jest Pracownia Badań Produkcyjnych i Nowej Historii Kina. 

Konferencja odbędzie się 26 września w restauracji Perła Bałtyku.



WYKŁADY MISTRZOWSKIE

 W ramach cyklu Wykłady mistrzowskie

 w środę 10.10.2018 w Sali Teatralnej 019

 w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego, 

 ul. Wita Stwosza 51, o godz. 13.15 

 odbędzie się wykład

 prof. dr hab. Ireny Kadulskiej,

 profesor emeritus Wydziału Filologicznego 

 Uniwersytetu Gdańskiego

 zatytułowany

 Akademia Połocka - ośrodek kultury polskiej na Kresach (1812-
1820).



PRZEDSTAWIENIE TEATRU Z 

ELMSHORN

"PODRÓŻ DO TYLŻY"

Więcej informacji:

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/78364/prze
dstawienie_teatru_z_elmshorn_podroz_do_tylzy



STUDENCKI FESTIWAL RELACJI PODRÓŻNICZYCH 

– NA WSCHÓD!

Więcej informacji:

https://fil.ug.edu.pl/media/promowane/77210/studencki_festiwal_relacji_podrozniczych_-_na_wschod



XIX KOŚCIERSKIE TARGI KSIĄŻKI KASZUBSKIEJ 

I POMORSKIEJ COSTERINA 2018

Zdobywcy nagród z Wydziału Filologicznego na XIX 
Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej 
COSTERINA 2018 w Konkursie Literatury Kaszubskiej:

GŁÓWNA NAGRODA w kategorii opracowania naukowe: 
Słownik kaszubsko-serbski opracowanie naukowe Dušan-
Vladislav Paždjerski i Hanna Makurat,

 II MIEJSCE w kategorii translacja: Dušan-Vladislav Paždjerski
za tłumaczenie Kaszubskich opowiadań ludowych,

WYRÓŻNIENIE w kategorii poezja: Edward Jakiel za 
opracowanie Poezji Romana Landowskiego.



NASI LAUREACI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ 

KSIĄŻKĘ W WYDAWNICTWIE UG

 Jury Konkursu przyznało następujące nagrody:

 W kategorii książka naukowa:

 III miejsce – Bożena Matuszczyk, Archaizmy leksykalne w „Słowniku języka polskiego” S.B. 

Lindego w świetle geografii lingwistycznej,

 książka dydaktyczna:

 I. Joanna Mampe, Łada Owczinnikowa (red.), Расскажи мне обо всём. Пособие по 

русскому языку в дружеской переписке,

 Książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej:

 I nagroda Roksana Blech, O „Faraonie” Bolesława Prusa. Studium monograficzne,

 II nagroda ex aequo – Piotr Kurpiewski, Historia na ekranie Polski Ludowej.

 Naszym znakomitym laureatom serdecznie gratulujemy! 



JAN ORSZULAK STUDENT WIEDZY O FILMIE I KULTURZE 

AUDIOWIZUALNEJ NAGRADZANYM REŻYSEREM 

I SCENARZYSTĄ

Jan Orszulak, absolwent kierunku Wiedza 

o teatrze Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie 

student Wiedzy o filmie i kulturze 

audiowizualnej UG. Założyciel Standby Studio, 

reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta 

i montażysta. Laureat wielu nagród aktorskich 

na poziomie amatorskim m.in. Grand Prix oraz I 

miejsce na Herbertiadzie - nagroda ministra 

kultury i dziedzictwa narodowego. Spektakle 

oraz filmy w jego reżyserii podróżują po 

festiwalach ogólnopolskich 

oraz międzynarodowych. Ostatnie jego 

dzieło, to film krótkometrażowy "Prospekt".



24 KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Więcej informacji: 

https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/oferta/wydzial_filologiczny



NOWOŚĆ – STUDIA 

PODYPLOMOWE ITALIANISTYCZNE



STUDIA PODYPLOMOWE WIEDZA 

O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ



7. STUDIA PODYPLOMOWE SKANDYNAWISTYCZNE



STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE JĘZYKA 

POLSKIEGO JAKO OBCEGO

 Trwa się rekrutacja na kolejną edycję Studiów Podyplomowych

Nauczanie języka polskiego jako obcego.

 Studia przeznaczone są dla absolwentów polonistyki oraz innych 

kierunków humanistycznych posiadających tytuł magistra lub licencjata. 

Słuchaczami mogą być także absolwenci innych kierunków. Jest to 

oferta skierowana głównie do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją 

wiedzę i umiejętności oraz zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania 

swojego języka macierzystego obcokrajowców (zarówno w Polsce, jak 

i poza jej granicami).

 Więcej informacji i zapisy na stronie: 

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977/sp_nau

czanie_jezyka_polskiego_jako_obcego

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego


PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 Jerzy Limon, Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart 
na scenie elżbietańskiej, Fundacja Terytoria 
Książki 2018, s. 400.

 Życiorysu Williama Szekspira w tej książce nie będzie. Nie 
rozwiążemy zagadki Czarnej Damy ani nie ustalimy 
tożsamości tajemniczego pięknego młodzieńca 
z sonetów. Nie będziemy się zajmować ulubionym 
tematem żurnalistów: „kto właściwie napisał Szekspira?”. 
Zamiast tego o wielkim poecie i dramatopisarzu będziemy 
mówić jako o mistrzu słowa i żartu, zwłaszcza żartu 
frywolnego, będącego nie prostackim świntuszeniem 
dla rozbawienia gawiedzi, lecz grą słowną, która z jednej 
strony zaskakuje otwartością i śmiałością, z drugiej zaś 
wręcz oszałamia wyobraźnią oraz inwencją, a także bawi 
nietuzinkowym poczuciem humoru, w którym miłość 
niebiańska sąsiaduje z ziemską i dobrze w tym sąsiedztwie 
się czuje. Autor ma nadzieję, że jego książka zainteresuje 
nie tylko tłumaczy i reżyserów, lecz także każdego, kogo 
ciekawi epoka renesansu i to, w jaki sposób przekłada się 
ją na współczesny nam język.



PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
Maša Guštin, Kino w mieście. Miasto w kinie. 
Petersburska twórczość filmowa w czasie transformacji, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2018.

Książka ta przedstawia fenomen kinematografii petersburskiej 
w okresie pierestrojki i postpierestrojki. Osadzony jest on w 
kontekście historycznym oraz tzw. „tekstu petersburskiego”, 
czyli literatury związanej z miastem. Opisane są również: 
rozwój Lenfilmu, przekształcenia związane z transformacja 
ustrojową, a także kształtowanie się studiów prywatnych, 
takich jak STW. Szczególną uwagę poświęcono największym 
twórcom związanym z miastem, takim jak Aleksiej German, 
Aleksiej Balabanow czy Aleksander Sokurow, oraz 
ważniejszym grupom twórczym. Na końcu zaś przedstawiony 
jest sposób obrazowania przestrzeni petersburskiej w 
omawianym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo 
popularnego w latach 90. XX wieku stylu zwanego 
„czarnuchą”. Całość tekstu skupia się na dwuznacznym 
wymiarze miasta, jego symbolice i wpływie, jaki miało ono na 
tworzących w nim artystów i ich dzieła, stara się przedstawić 
specyfikę twórczości petersburskiej i inspiracji związanych z 
miastem.

https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/74729/kino_w_miescie_miasto_w_kinie_petersburska_tworczosc_filmowa_w_czasie_transformacji


PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

Anita Gostomska, Dorota Żyłko, Języki i kultura 

Słowian, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego 2018.

Publikacja stanowi pokłosie spotkania 

upamiętniającego osobę wybitnego polskiego 

slawisty prof. Leszka Moszyńskiego w dziesiątą 

rocznicę Jego śmierci. W skład publikacji 

wchodzą artykuły w zróżnicowany sposób 

nawiązujące do naukowych dokonań Pana 

Profesora, autorstwa Jego przyjaciół i uczniów 

oraz autorów reprezentujących gdańskie 

slawistyczne środowisko naukowe.

https://wyd.ug.edu.pl/node/76986
https://wyd.ug.edu.pl/node/76987
https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/76988/jezyki_i_kultura_slowian


PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

„Script. Casting i praca z aktorem”, zeszyt 2, 

red. nauk. Krzysztof Kornacki, Gdyńska Szkoła 

Filmowa, Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze 

Audiowizualnej Wydział Filologiczny 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia-Gdańsk 

2018.



JEDNAK KSIĄŻKI - ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

W imieniu redaktorki naczelnej prof. dr hab. Ewy 

Graczyk oraz redaktorów naukowych dr. hab. Marcina 

Całbeckiego, prof. nadzw., i dr. hab. Piotra Millatiego, 

prof. nadzw., zachęcam do nadsyłania artykułów 

do dziewiątego numeru czasopisma „Jednak Książki”, 

który będzie poświęcony zagadnieniu GŁUPOTY. 

Na teksty czekamy do 31 października 2018.

Więcej informacji: 

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/77675/jednak_ksiazki_-_zaproszenie_do_publikacji

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/77675/jednak_ksiazki_-_zaproszenie_do_publikacji


KONFERENCJA „RECEPCJA I TŁUMACZENIA 

FANTASTYKI LITERACKIEJ"



Zaproszenie na IV międzynarodową konferencję 

z serii „Fantastyka Słowiańska”:

Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej. 

Fantazmaty autorskie i idee epoki

która odbędzie się 22-23.10.2018 r.

na Wydziale Filologicznym UG.



KONFERENCJA „UCZYĆ JĘZYKA, UCZYĆ PRZEKŁADU –

TŁUMACZENIA PEDAGOGICZNE - DYDAKTYKA TRANSLACJI”

 Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki 

 Pracownia Tłumaczeń Pedagogicznych i Dydaktyki Przekładu 

 Pracownia Badań nad Akwizycją Języka i Nauczaniem Języków 
Obcych 

 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

 zapraszają na drugą edycję



 Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 Uczyć języka, uczyć przekładu – tłumaczenia pedagogiczne 

 - dydaktyka translacji



 19-20 października 2018 r. w Gdańsku.



WEBMINARIUM LOGOPEDYCZNE

Warto posłuchać pierwszego profesjonalnego 

webminarium logopedycznego na temat:

Metody terapii logopedycznej – od teorii do praktyki. 

Gospodarzem i organizatorem była Nowa Era –

największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne, 

a prelegentem dr Anna Walencik-Topiłko – pracownik 

Katedry Logopedii UG.

Webminarium jest dostępne pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=GZvu3L_hy

9k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=GZvu3L_hy9k


PAŃSTWOWE EGZAMINY CERTYFIKATOWE

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego 

odbywają się w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców 

w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Najbliższy egzamin odbędzie się 17–18 listopada 2018 r. na poziomie 

A2, B1 i B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

Rejestracja kandydatów na egzamin do wyczerpania limitu miejsc.

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy 

na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają 

ukończone 18 lat.

Więcej informacji: 

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/74509/panstwowe_egzaminy_c

ertyfikatowe

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/74509/panstwowe_egzaminy_certyfikatowe


 Zajrzyj na naszego FB, Instagrama i 

Snapchata: filologicznyug

 Informacje do publikacji na stronie 

Wydziału www.fil.ug.edu.pl i na 

ekranach promocyjnych w budynku 

Neofilologii można zgłaszać do:

 dr Anny Malcer-Zakrzackiej pod adresem 

e-mail: malcer@ug.edu.pl


