
HUNGARYSTYKA 

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 

 

Dlaczego warto studiować hungarystykę? 

 język węgierski jest jednym z najciekawszych języków europejskich, jego 

uczenie się przynosi ogromną satysfakcję; 

 Węgrzy są narodem o niezwykle bogatej kulturze, znakomitej literaturze 

i pasjonującej historii; 

 stosunki polsko-węgierskie coraz bardziej się zacieśniają, współpraca 

między oboma krajami jest coraz bogatsza i coraz bardziej urozmaicona, 

co sprawia, że  

 na rynku pracy bez przerwy są poszukiwane osoby znające język węgier-

ski, a absolwenci warszawskiej hungarystyki znajdują pracę w między-

narodowych korporacjach o różnorakim profilu działalności, dyplomacji, 

instytucjach o charakterze naukowym i kulturalnym itd.    

 

Dlaczego warto studiować hungarystykę  

na Uniwersytecie Warszawskim? 

 bogata oferta dydaktyczna Katedry Hungarystyki UW umożliwia bardzo 

dobre poznanie języka węgierskiego (poziom C1 po studiach I stopnia, 

poziom C2 po studiach magisterskich) oraz kultury, literatury i historii 

Węgier; 

 w gronie lektorów i wykładowców jest wielu Węgrów, a zatem studenci 

poznają język węgierski przede wszystkim od jego rodzimych użytkowni-

ków; 



 studenci hungarystyki mają liczne możliwości wyjazdu na stypendia na 

Węgry, a to dzięki współpracy Katedry (w ramach rozmaitych progra-

mów) z ośrodkami na Węgrzech (ELTE, uniwersytety w Pécsu i Szegedzie, 

Uniwersytet Letni, Instytut Balassiego); ponadto Katedra w ramach pro-

gramu Central współpracuje z hungarystykami w Budapeszcie, Wiedniu, 

Pradze oraz Berlinie; 

 wszystkie zajęcia kierunkowe odbywają się w nowoczesnym budynku dy-

daktycznym Wydziału Neofilologii przy ulicy Dobrej 55 na warszawskim 

Powiślu (zob. fot. ↓); sale są wyposażone we wszelki sprzęt elektroniczny 

(komputery, tablice do wyświetlania treści, nagłośnienie, kamery do doku-

mentów), co znacznie podnosi efektywność i atrakcyjność prowadzonych 

zajęć; 

 

                   budynek dydaktyczny przy ul. Dobrej 55 (zdj. za: wls.uw.edu.pl) 

 prawdziwą chlubą warszawskiej hungarystyki jest biblioteka, licząca około 

40 tysięcy woluminów; są to jedne z najbogatszych zbiorów o tematyce 

węgierskiej na świecie poza granicami Węgier i tzw. węgierskiego obszaru 

językowego; link do filmu o bibliotece: 

https://www.youtube.com/watch?v=No84h0touqw  

 atmosfera w Katedrze Hungarystyki jest bardzo kameralna i rodzinna; co 

roku w grudniu odbywa się spotkanie wigilijne studentów i pracowników 

Katedry, uroczyście obchodzone są także węgierskie święta narodowe, 

organizowane są różnego rodzaju konferencje, sympozja, warsztaty, 

wykłady gościnne i inne wydarzenia o charakterze naukowym, popularno-

naukowym i kulturalnym, a także wyjazdy naukowe (zob. fot. ↓); 

https://www.youtube.com/watch?v=No84h0touqw


 
spotkanie wigilijne w Katedrze                                      Dzień Węgierski w Katedrze w 2017 roku 

w 2019 roku – występ chóru  

hungarystów i fennistów 

 

 

spotkanie z pisarzem Jánosem Háyem w październiku 2019 roku 

   

 
międzynarodowa konferencja „Szlakami przyjaźni” zorganizowana przez Węgierski Instytut Kultury 

i Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka  

we współpracy z Katedrą Hungarystyki UW (listopad 2019 roku) 

 



 

wyjazd naukowy studentów i wykładowców Katedry na Zakarpacie (maj 2018 roku) 

 

 

 Katedra Hungarystyki UW aktywnie uczestniczy w bogatym węgierskim 

życiu kulturalnym w Warszawie, współpracuje z Ambasadą Węgier,  

Węgierskim Instytutem Kultury oraz Instytutem Felczaka; 

 nie bez znaczenia jest fakt, że Katedra Hungarystyki UW prowadzi działal-

ność dydaktyczną i naukową nieprzerwanie od 1952 roku, chociaż sam 

lektorat języka węgierskiego na UW powstał już w okresie międzywojen-

nym; 

 

Kilka słów o programie studiów 

 studia w Katedrze Hungarystyki trwają łącznie pięć i pół roku; program 

studiów dzieli się na dwa etapy: licencjacki (rok I-IV) i magisterski (III 

semestry); 

 nauka języka węgierskiego jest bardzo intensywna – na I roku jest aż 12 

godzin (!) praktycznej nauki tego języka tygodniowo; 

 oprócz tego studenci poznają kulturę, literaturę oraz historię Węgier 

w ramach wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów; 

 do pracy tłumacza języka węgierskiego przygotowują zajęcia z translato-

rium (prowadzone m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnej kabiny tłuma-

czeniowej);  

 w programie studiów przewidziana jest także nauka drugiego języka ugro-

fińskiego – fińskiego lub estońskiego (na III i IV roku st. I stopnia, 4 

godziny tygodniowo). 

 



Kontakt i przydatne linki 

KATEDRA HUNGARYSTYKI  

Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii  

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa 

tel.: (+48) 22 55-20-975 

e-mail: hungarystyka@uw.edu.pl 

strona internetowa: http://hungarystyka.uw.edu.pl/  

(strona chwilowo nieaktywna z powodu przebudowy) 

  

Informacje o tegorocznej rekrutacji w systemie IRK: 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S1-FLHU/ (st. I st.) 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S2-FLHU/ (st. II st.) 

 

Warto zajrzeć na Facebook Katedry: 

https://www.facebook.com/Katedra.Hungarystyki.UW/ 
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