SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA I PROMOCYJNA

FILOLOGIA POLSKA – STUDIA MAGISTERSKIE

POZNASZ:
• psychologiczne
uwarunkowania komunikacji wizerunkowej;
• techniki perswazji
i manipulacji.
WEŹMIESZ UDZIAŁ W:
• warsztatach analizy
tekstu;
• warsztatach kreatywnego
pisania.
NAUCZYSZ SIĘ ZASAD:
• promocji i marketingu;
• public relations.

Profil kształcenia
Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy w szeroko rozumianej sferze publicznej: między innymi w administracji państwowej
i samorządowej, w biznesie, w organizacjach politycznych.
Będzie specjalistą potrafiącym dobrze współpracować z mediami, znającym
narzędzia komunikacji promocyjnej, dbającym o etykę i etykietę zachowań w
komunikacji interpersonalnej. Znajdzie zatrudnienie w każdej firmie i organizacji, gdzie ceni się wysoką profesjonalną sprawność komunikacyjną, zwłaszcza w działach public relations, marketingu i reklamy, w agencjach badań rynku i konsumentów, w agencjach budujących świadomość marki. Może być
rzecznikiem prasowym oraz doradcą wizerunkowym instytucji publicznych,
przedsiębiorstw i firm komercyjnych, a także doradcą w zakresie prezentacji
osobistej.

Studia POLONISTYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ
STUDENCKA:
•

Koło Naukowe
Kulturoznawców,

•

Koło Naukowe Teatrologów,

•

Koło Naukowe
Językoznawców,

•

Koło Naukowe Literatury
i Kultury Modernizmu,

•

Koło Naukowe Onomastów,

•

Koło Naukowe Staropolskie
„Gryf”.

Tworzymy dla Ciebie nowoczesne
studia oparte na uniwersalnych
wartościach. Zmieniamy się pod
wpływem potrzeb i zainteresowań
naszych studentów. Nowy wymiar
w humanistyce oznacza rozwijanie
kompetencji i postaw otwartych na
nowe i nieznane oraz odważnych
w myśleniu. Nasza polonistyka pozwala wybrać wiele ścieżek kariery
zawodowej. Dzięki współpracy ze
środowiskami kultury, sztuki, biznesu
i edukacji jest dostosowana do trendów współczesnego rynku pracy.

Nasze studia zapewniają także klasyczne wykształcenie z zakresu historii literatury polskiej z elementami
literatury powszechnej, stylistyki tekstu, poetyki, teorii dzieła literackiego,
językoznawstwa współczesnego i historycznego.
Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków
naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus
oraz MOST. Najaktywniejsi studenci
otrzymują stypendia naukowe.
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