Wydział Filologiczny. Kierunki studiów
Amerykanistyka
Chcesz się dowiedzieć, dlaczego Francuzi podarowali Amerykanom Statuę
Wolności? Dlaczego Stany Zjednoczone stały się kolebką kultury
popularnej? Jak powstał mit Dzikiego Zachodu? Czemu jazz miał swoją
kolebkę w Nowym Orleanie, a Hip Hop w New York City? Dlaczego Woodie
Guthrie napisał This Land is Your Land? Jak to się stało, że pierwszą
książkę o Kalifornii napisał Polak? Skąd się wzięła amerykańska kultura
broni? Masz przysłowiową ciocię/ wujka w Ameryce? Poznaj argumenty,
jak skruszyć ich skostniałe poglądy!
Amerykanistyka na Filologicznym UG to studia dla Ciebie!
Amerykanistyka I stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/amerykanistyka-stacjonarne-i_stopnia
Amerykanistyka II stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/amerykanistyka-stacjonarne-ii_stopnia
Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa

Welcome to Cultural Communication at the Faculty of Languages:
Are you interested in other people, their habits and beliefs? Do you know
what Beowulf, Harry Potter and Star Wars have in common? Have you ever
wondered what people in other cultures dream about? Do you want
to discover the links between Polish and European cultures? Do you want
toknow how Polish, English and other languages work in the global village?
Do you want to improve your English and learn Polish or other foreign
languages?

Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa I stopień:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/cultural_communication-stacjonarne-i_stopnia
Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa II stopień:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/cultural_communication-stacjonarne-ii_stopnia

Etnofilologia kaszubska
Chcesz nauczyć się języka kaszubskiego? Interesuje Cię kultura Kaszub?
Zastanawiasz się, jak to możliwe, że żyjąc 800 lat na słowiańskogermańskim (polsko-niemieckim) pograniczu, Kaszubi zachowali swoją
odrębność i rozwijali własną kulturę?
Etnofilologia kaszubska pomoże Ci zrozumieć specyfikę wielokulturowego
Pomorza z perspektywy języka i dziedzictwa kulturowego. Zdobędziesz
kompetencje językowe i kompetencje miękkie, które nauczą Cię pracy
w projektach i w zespole.
Widzisz swoją przyszłość na Pomorzu i chcesz mieć wpływ na rozwój
regionu?
Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, wydawnictwach, radiu,
redakcjach

czasopism,

organizacjach

pozarządowych

i

sektorze

turystycznym. Uczą kaszubskiego w szkołach publicznych i społecznych,
prowadzą kursy językowe oraz zajęcia edukacyjne.
Niezależnie od tego czy masz kaszubskie korzenie, czy też nie, wybierz
etnofilologię kaszubską!
Etnofilologia kaszubska I stopień:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/etnofilologia_kaszubska-stacjonarne-i_stopnia

Filologia angielska
Czy chcesz się dowiedzieć, jak Szekspir zainspirował autora Gry o tron?
Czy wiesz, dlaczego Szkot obrazi się, jeśli go weźmiesz za Anglika?
Czy pasjonują Cię różne akcenty, idiomy i kruczki językowe? Zastanawiałeś
się kiedyś, jak przetłumaczyć je na polski? A może chcesz sprawdzić,
jak radzi sobie z nimi sztuczna inteligencja?
Czy lubisz dyskutować po angielsku o anglojęzycznych książkach
i serialach? Chciałabyś/ chciałbyś tłumaczyć książki? Filmy? Teksty
specjalistyczne?
Chcesz się dowiedzieć, kim jest Ivona i co sprawia, że możliwa jest logiczna
wymiana zdań z botem? Chcesz zostać inspirującym nauczycielem,
rozchwytywanym tłumaczem albo specjalistą od przetwarzania języka
naturalnego?
Na filologii angielskiej umożliwimy Ci rozwijanie Twoich zainteresowań.

Filologia angielska I stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_angielska-stacjonarne-i_stopnia
Filologia angielska II stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/filologia_angielska-stacjonarne-ii_stopnia
Tryb niestacjonarny:
Filologia angielska I stopnia:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_angielska-niestacjonarne_-_zaoczne-i_stopnia
Filologia angielska II stopnia:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/filologia_angielska-niestacjonarne_-_zaoczne-ii_stopnia

Filologia germańska
Pragniesz podróżować po świecie: zobaczyć Bramę Brandenburską
w Berlinie czy słynną katedrę w Kolonii? Marzysz, aby część studiów odbyć
w uczelni zagranicznej? Chcesz spotkać ciekawych ludzi, uczestnicząc
w międzynarodowych

projektach

wymiany

akademickiej

DAAD

lub korzystać z bogatej oferty wymiany akademickiej w ramach programu
Erasmus+ z uczelniami w: Augsburgu, Duisburgu, Düsseldorfie, Koblencji,
Kolonii, Lipsku, Moguncji, Würzburgu czy Zittau/Görlitz? Myślisz o pracy
tłumacza konferencyjnego lub sprawdzić się w pracy naukowej? Chcesz,
by studia były dla Ciebie trampoliną do najlepszych firm polskich
i zagranicznych?
Specjalność biznesowo-gospodarcza albo translatoryczna będą dla Ciebie
drogą do sukcesu, a na atrakcyjną praktykę zawodową przyjmą Cię takie
firmy, jak Bayer czy ThyssenKrupp.
A może zamierzasz zmieniać polską szkołę, uczyć nowocześnie
i niekonwencjonalnie? Z naszą pomocą zostaniesz nauczycielem, jakiego
zawsze chciałeś mieć.
Na filologii germańskiej opanujesz język niemiecki na najwyższym poziomie
i poznasz świat kultury Goethego, Kafki i Grassa.
Filologia germańska I stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_germanska-stacjonarne-i_stopnia
Filologia germańska II stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/filologia_germanska-stacjonarne-ii_stopnia
Filologia germańska I stopień, tryb niestacjonarny:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_germanska-niestacjonarne_-_zaoczne-i_stopnia

Filologia klasyczna
Chcesz dowiedzieć się, kim był Neptun z gdańskiej fontanny? Poznać innych
bogów? Odkryć historię Akropolu i Koloseum? Chcesz wiedzieć, co łączy
Bramę Złotą w Gdańsku z łukami triumfalnymi Grecji i Rzymu? Jesteś
ciekawy, co serwowano w antycznych fast foodach? Interesują Cię korzenie
kultury europejskiej i

pochodzenie

wielu

współczesnych

języków?

Zastanawiasz się, dlaczego są niekiedy tak podobne? Nie bądź barbarzyńcą
czyli obcym we własnej kulturze – kulturze europejskiej!
Studiuj filologię klasyczną na Filologicznym UG!
Filologia klasyczna I stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/filologia_klasyczna-stacjonarne-i_stopnia
Filologia klasyczna II stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/filologia_klasyczna-stacjonarne-ii_stopnia

Filologia polska
Wyróżniasz się wyobraźnią i kreatywnością językową? Lubisz czytać
albo może sam/ sama masz literackie ambicje? Chciałbyś/ chciałabyś
sprawnie i pięknie posługiwać się polszczyzną w mowie i piśmie?
Jeśli chcesz przygotować się do pracy w zawodzie nauczyciela,
dziennikarza lub edytora, być gotowym do wyzwań, które stoją przed
animatorem kultury, rzecznikiem prasowym albo pracownikiem mediów
i PR, studiuj filologię polską na Filologicznym UG!
Filologia polska I stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/filologia_polska-stacjonarne-i_stopnia
Filologia polska II stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/filologia_polska-stacjonarne-ii_stopnia

Filologia romańska
Chcesz poznać główny język UE po Brexicie? Marzysz, żeby zwiedzić
na rowerze dolinę Loary? Chcesz przeczytać francuską literaturę różnych
epok w oryginale od Moliera przez Balzaca, od Prousta po Houellebecqa?
A może smakować sery na deser w jednej z magicznych paryskich kawiarni?
Studiuj filologię romańską na Filologicznym UG!
Filologia romańska (z drugim językiem romańskim) I stopnia:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_romanska_z_drugim_jezykiem_romanskim-stacjonarne-i_stopnia
Filologia romańska i iberystyka II stopnia:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/filologia_romanska_i_iberystyka-stacjonarne-ii_stopnia
Filologia rosyjska
Czy wiesz, że językiem rosyjskim posługuje się 300 mln ludzi, w tym dla 145
mln jest językiem ojczystym? Jest też jednym z oficjalnych języków ONZ.
Możesz poznać go i Ty! Dostojewski, Tołstoj, Puszkin, Czechow... Znasz te
nazwiska? Z nami nauczysz się ich języka, poznasz historię i miejsce
w kulturze światowej!
Język rosyjski ułatwi Ci swobodne poruszanie się na świecie, nie tylko
w Rosji, wśród ludzi posługujących się w piśmie – cyrylicą. Szybko
zrozumiesz, że wymowa i gramatyka są proste, a rozumienie ze słuchu,
to nie problem!
A czy wiesz, że w Petersburgu jest trzy razy więcej mostów niż w Wenecji?
To trzeba zobaczyć!
Filologia rosyjska I stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_rosyjska-stacjonarne-i_stopnia
Filologia rosyjska II stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/filologia_rosyjska-stacjonarne-ii_stopnia

Iberystyka
Ciągnie Cię na plaże Costa Brava albo do amazońskiej dżungli? Marzysz,
aby w oryginale przeczytać Márqueza

? Możesz! Zatańczyć tango,

flamenco lub posłuchać fado? Możesz! Ćwiczyć capoeirę na plaży w Rio de
Janeiro? Możesz!
Studiuj iberystykę na Filologicznym UG!
Iberystyka I stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/iberystyka-stacjonarne-i_stopnia
Filologia romańska i iberystyka II stopnia:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/filologia_romanska_i_iberystyka-stacjonarne-ii_stopnia
Tryb niestacjonarny
Iberystyka I stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/iberystyka-niestacjonarne_-_zaoczne-i_stopnia
Kulturoznawstwo
Zastanawia Cię różnorodność świata? Chcesz zrozumieć złożoność kultury
i świadomie ją odbierać? Kulturoznawstwo jest kierunkiem studiów dla ludzi
ciekawych świata, otwartych i zainteresowanych pracą w instytucjach kultury
i mediach. W świat kulturoznawstwa na Filologicznym wprowadzą Cię
m.in. badacze komiksu, muzyki, gier komputerowych, graffiti, popkultury
czy miasta.
Studiuj kulturoznawstwo na Filologicznym UG!

Kulturoznawstwo I stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/kulturoznawstwo-stacjonarne-i_stopnia
Kulturoznawstwo II stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/kulturoznawstwo-stacjonarne-ii_stopnia

Lingwistyka stosowana
Lubisz języki germańskie? Posługujesz się dobrze angielskim i niemieckim?
Pasjonują Cię podobieństwa między słowami w różnych językach?
Chciałbyś poznać tajniki przekładu użytkowego oraz specjalistycznego?
Chciałbyś poznać podstawy języka hiszpańskiego lub włoskiego?
Studiuj lingwistykę stosowaną na Filologicznym UG!
Lingwistyka stosowana I stopień:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/lingwistyka_stosowana-stacjonarne-i_stopnia
Lingwistyka stosowana II stopień:https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/lingwistyka_stosowana-stacjonarneii_stopnia
Lingwistyka stosowana I stopień, tryb niestacjonarny:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/lingwistyka_stosowana-niestacjonarne_-_zaoczne-i_stopnia
Logopedia
Chcesz pomagać ludziom? Lubisz się rozwijać? Lubisz kreatywną pracę
i masz dużo cierpliwości? Zatroszcz się o mowę i głos innych. Dowiedz się,
jak mówić poprawnie. Zostań logopedą! Twojej pomocy potrzebują: dzieci,
młodzież, ludzie starsi, osoby występujące publicznie.
Studiuj logopedię – międzyuczelniany kierunek, prowadzony przez
Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny!
Poszukaj swojej ścieżki i zostań specjalistą cenionym na rynku pracy!
Logopedia I stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/logopedia-stacjonarne-i_stopnia
Logopedia II stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/logopedia-stacjonarne-ii_stopnia
Logopedia II stopnia, tryb niestacjonarny:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/logopedia-niestacjonarne_-_zaoczne-ii_stopnia

Produkcja form audiowizualnych
Czy organizacja pracy na planie brzmi jak ekscytująca przygoda?
Zastanawialiście się, jakie kroki należy podjąć aby zrealizować film
oraz skąd pozyskać na to fundusze?
Chcielibyście nakręcić reklamę lub teledysk, które podbiją serca wszystkich?
A może Wasze filmiki już biją rekordy popularności w social mediach?
Jeśli tak, produkcja form audiowizualnych na Filologicznym to kierunek
dla Was!
Produkcja form audiowizualnych I stopień:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/produkcja_form_audiowizualnych-stacjonarne-i_stopnia
Produkcja form audiowizualnych I stopień, tryb niestacjonarny:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/produkcja_form_audiowizualnych-niestacjonarne_-_zaoczne-i_stopnia
Rosjoznawstwo
Czy wiesz, że Rosja jest 55 razy większa od Polski? Leży na dwóch
kontynentach? I ma 9 stref czasowych? A rosyjski jest ósmym językiem
w Internecie? 💻
Chciałbyś poznać 29 miejsc w Rosji wpisanych na listę światowego
dziedzictwa UNESCO m.in. Bajkał! A może chciałbyś zobaczyć największy
na świecie czynny wulkan Kluczewska Sopka w Rosji (4 km 850 m)? Wulkan
wyrzuca słupy popiołu na wysokość ośmiu kilometrów!
Czy masz świadomość, że język rosyjski to praca w dużych koncernach
i kontakty z rosyjskojęzycznymi biznesmenami?
Rosjoznawstwo I stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/rosjoznawstwo-stacjonarne-i_stopnia

Sinologia
Chcesz zrozumieć 5 tysięcy lat chińskiej cywilizacji? Spojrzeć na świat
z perspektywy szanghajskiej Oriental Pearl Tower? Bez kompleksów
zajrzeć w oczy żołnierzom Armii Terakotowej? Zobaczyć pandy 🐼🎋
w Chengdu lub poczuć klimat gorączki złota w Jioufen?
Chcesz dogadać się z miliardem ludzi na Ziemi, sinologia na Filologicznym
to studia dla Ciebie!

Sinologia I stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/sinologia-stacjonarne-i_stopnia
Skandynawistyka
Przeczuwasz, że Skandynawia ma nieskończenie więcej do zaoferowania
niż śnieg, fiordy i mroczne kryminały? Nie mylisz się!
Fascynują Cię języki nordyckie: szwedzki, duński lub norweski, a może fiński
– język z rodziny ugrofińskich? Chcesz się dowiedzieć, ile prawdy
historycznej jest w serialu Wikingowie? Zadajesz sobie pytanie, jak można
wytrwale

dążyć do ochrony klimatu i

na czym

polega polityka

zrównoważonego rozwoju?
Przekonaj się, że zdobywanie wiedzy o tym obszarze przyniesie Ci wiele
radości.
Nie wspominając o licznych naprawdę dobrych ofertach pracy już w trakcie
studiów i zaraz po nich...
Studiuj skandynawistykę na Filologicznym!
Skandynawistyka I stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/skandynawistyka-stacjonarne-i_stopnia
Skandynawistyka II stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/skandynawistyka-stacjonarne-ii_stopnia

Slawistyka
Interesuje Cię styk kultur greckiej i rzymskiej? Chciałabyś poznać języki
południowosłowiańskie, serbski lub chorwacki? Wiesz, że Centrum
Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej potrzebuje specjalistów, którzy
znają te języki i że może Cię spotkać wspaniała zawodowa przygoda?
A może chcesz zostać tłumaczem przysięgłym w przyszłości?
Studiuj slawistykę na Filologicznym!

Slawistyka studia I stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/slawistyka-stacjonarne-i_stopnia
Slawistyka studia II stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/slawistyka-stacjonarne-ii_stopnia
Studia bałkańskie
Marzysz o chorwackich plażach? O podróżach do krajów południa: Serbii,
Chorwacji, Słowenii, Bośni, Hercegowiny lub Czarnogóry? A może chciałbyś
w przyszłości być rezydentem biura turystycznego albo przedstawicielem
polskiej firmy na tamtym ciągle rozwijającym się rynku? Czemu nie?
W końcu, kto, jak nie Ty?

Studia bałkańskie I stopnia: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/studia_balkanskie-stacjonarne-i_stopnia

Studia wschodnie
Ciągnie Cię na Wschód, gdzie kręcą się różne cywilizacje, języki i biznes?
Kolej Transsyberyjska Moskwa – Władywostok to 9298 kilometrów, osiem
stref czasowych, podróż przez 87 miast i 16 rzek. Kuszące?
Twój wybór: niedźwiedź, smok czy żuraw 🐻🐲🐦?
A może historyczny carat, cesarstwo lub szogunat?
Na studiach wschodnich możesz wybrać specjalność – język, kultura
i biznes w języku rosyjskim w połączeniu chińskim lub japońskim. Poznasz
zwyczaje, wierzenia, przesądy i odnajdziesz się w nowej kulturze i jej
symbolach. A po tej fascynującej podróży skocz na japońskie sushi, co
ciekawe, bardziej popularne w Rosji niż w Japonii!
Wybierz studia wschodnie na Filologicznym!
Studia wschodnie I stopień: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/studia_wschodnie-stacjonarne-i_stopnia

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Kochasz filmy i wszystko, co z nimi związane? Sala kinowa to Twój drugi
dom? Interesują Cię kulisy produkcyjne branży filmowej? Chcesz stać się
jednocześnie znawcą i twórcą? Szukasz sposobu na przekucie swej pasji
do filmu i sztuk audiowizualnych w zawodową przyszłość?
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej na Filologicznym to kierunek
dla Ciebie!
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopień:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/wiedza_o_filmie_i_kulturze_audiowizualnej-stacjonarne-i_stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej II stopień:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/wiedza_o_filmie_i_kulturze_audiowizualnej-stacjonarne-ii_stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopień, tryb niestacjonarny:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/wiedza_o_filmie_i_kulturze_audiowizualnej-niestacjonarne_-_zaoczne-i_stopnia

Wiedza o teatrze
Masz artystyczną duszę? Interesujesz się teatrem i sztukami scenicznymi?
Fascynują Cię kulisy widowisk oraz źródła ich magii? Chciałbyś wiedzieć,
jak działa machina teatralna? Śledzisz kariery aktorów i dokonania teatralne
reżyserów? Marzysz o udziale w inspirujących projektach artystycznych?
Wiedza o teatrze na Wydziale Filologicznym UG to kierunek właśnie
dla Ciebie!

Wiedza o teatrze I stopień:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/wiedza_o_teatrze-stacjonarne-i_stopnia
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych
Wiążesz swoją przyszłość z działalnością kulturotwórczą? Myślisz o pracy
menadżerskiej i organizacyjnej w instytucjach kultury? Wiesz już co nieco
o promocji, marketingu i PR oraz o koordynowaniu projektów artystycznych
w dziedzinie sztuk scenicznych? A może widzisz siebie w roli badacza
współczesnych zjawisk kulturowych czy twórcy ciekawych inicjatyw
naukowych? Na Wydziale Filologicznym UG mamy nowoczesne studia
II stopnia stworzone specjalnie dla Ciebie!
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopień:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20212022/zarzadzanie_i_komunikacja_w_sztukach_scenicznych-stacjonarne-ii_stopnia

Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Czy masz duszę artysty i zdolności organizacyjne menedżera?
Marzysz o tym, by poznać kulturę od kuchni? Nie tylko ją konsumować,
ale współtworzyć? Pomagać artystom zmieniać rzeczywistość?
Chciałabyś/ Chciałbyś uprawiać sztukę performera, radiowca, krytyka sztuki,
fotografa, tancerza butō? Wyzwolić nowe pokłady własnej kreatywności?
Czy chcesz realizować projekty artystyczne i menedżerskie pod okiem
praktyków z kraju i zagranicy?
A może marzysz o karierze gwiazdy musicalu i chciałabyś/ chciałbyś
połączyć studia artystyczne w Studium Wokalno-Aktorskim im. Baduszkowej
w Gdyni z wykształceniem uniwersyteckim?
Uraduj

Muzy

i

wybierz

zarządzanie

instytucjami

artystycznymi

na Filologicznym!
Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska I stopień:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/zarzadzanie_instytucjami_artystycznymi_specjalnosc_menedzerskastacjonarne-i_stopnia
Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska I stopnia:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/zarzadzanie_instytucjami_artystycznymi_specjalnosc_sceniczno-menedzerskastacjonarne-i_stopnia

