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Кафедра існуе з 2001 году. Яна 
валодае ўласнай канцэпцыяй 

навучання, якая мае на мэце даць 
студэнтам магчымасць атрымання 
грунтоўных і ўсебаковых ведаў пра 

рэгіён цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. 
Аб’ектам вывучэння з’яўляюцца такія 

краіны, як – Польшча, Беларусь, 
Германія i Аўстрыя, Літва, Расія, 

Славакія, Чэхія, Украіна



НАВУЧАННЕ  

Навучанне адбываецца на двух узроўнях: 
бакалаўрскім (тры гады) і магістарскім (два гады). 
Далейшае навучанне можна працягваць ў 
аспірантуры. Падчас навучальнага працэсу 
неад’емнымі прыярытэтамі з’яўляюцца такія якасці 
студэнта, як – крэатыўнасць і самастойнасць. 
Дыдактычная праграма Кафедры мае 
міждысцыплінарны характар, яна вельмі насычаная і 
разнастайная па зместу. У значнай ступені змест 
навучання залежыць ад індывідуальных зацікаўленняў 
абітурыента (ажно 84% балаў неабходных для 
залічэння навучальнага года студэнт можа атрымаць 
дзякуючы прадметам па выбару). Кожны студэнт мае 
магчымасць выбару двух з вышэйпералічаных краін, 
па якіх будзе атрымліваць грунтоўныя веды па 
гісторыі, культуры, грамадска-палітычнаму жыцці, 
літаратуры, мастацтву. Асобны курс прысвечаны 
сродкам масавай інфармацыі ў гэтых краінах 

МОВА  НАВУЧАННЯ  І  ВЫВУЧЭННЕ  ЗАМЕЖНЫХ  МОЎ  

Асноўнай мовай навучаньня з'яўляецца польская. Аднак студэнты могуць без праблем кантактавацца з выкладчыкамі на 
сваіх родных мовах (уключна з магчымасцю падрыхтоўкі дыпломных прац)  

Студэнт вывучае і трэцюю мову - на выбар з пераліку моў, якія прапануюцца Школай замежных моў Варшаўскага 
ўніверсітэта (ангельская, французская, італьянская, іспанская, і г.д.). Студэнт заканчвае гэты курс на ўзроўні не 
ніжэйшым за Б2 - upper intermidiate, што пацвярджаецца адпаведным сертыфікатам Варшаўскага ўніверсітэта

КАЛЕКТЫЎ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ   

 складаецца з добра падрыхтаваных спецыялістаў, навукоўцаў у галінах культуразнаўства, гісторыі, літаратуразнаўства і 
мовазнаўства. Большасць выкладчыкаў мае досвед дзейнасці ў замежных навукова-даследчых установах і ВНУ. 
Замежныя мовы выкладаюць ў асноўным асобы, якія з’яўляюцца іх носьбітамі (native speaker)

ПРАКТЫКІ  І  СТАЖЫРОЎКІ  

Істотнай часткай навучальнага працэсу з’яўляецца ўдзел студэнтаў у палявых практыках і міжнародных летніх школах, 
якія ладзяцца як у Польшчы, так і за мяжой (Літва, Германія, Сербія, Чэхія, Украіна і г.д.). Асаблівая ўвага звяртаецца на 
вандроўкі па памежжы (польска-беларускім, польска-украінскім, польска-літоўскім і г.д.), дзе можна пазнаёміцца з 
тым, як на адным абшары суінсуюць розныя народы і культуры. Акрамя таго, студэнты маюць магчымасць карыстання 
праграмай міжнароданага абмену Эразмус+, якая дазваляе стажыроўкі ў розных еўрапейскіх ВНУ

ПЕРСПЕКТЫВЫ  ПРАЦАЎЛАДКАВАННЯ   
 Атрыманне адукацыі на нашым накірунку стварае перспектывы працы пасля заканчэння навучання ў:  
-міжнародных карпарацыях;                              -дзяржаўных установах;  
-няўрадавых арганізацыях;                                  -установах культуры; 
-прадстаўніцтвах Еўразвязу;                               -турыстычных агенцтвах; 
-навучальных і навукова-даследчых                  -сродках масавай інфармацыі 
установах;  

СТУДЭНЦКАЕ  ЖЫЦЦЁ  

на Кафедры вельмі насычанае і актыўнае. Дзейнічае студэнцкае навуковае кола, да якога могуць належыць усе 
жадаючыя. Студэнты маюць магчымасць удзельнічаць у міжнародных і краёвых навуковых канферэнцыях, а таксама 
публікаваць вынікі сваіх даследаванняў у двух навуковых часопісах, якія выдае Кафедра

ЖЫЦЦЁ  Ў  ВАРШАВЕ  

 Варшава з’яўляецца найбуйнейшым горадам Польшчы, гэта вельмі цікавае і сучаснае месца на мапе Еўропы. 
Навучанне ў нас дае магчымасць бліжэйшага знаёмства з польскай сталіцай, яе жыхарамі і кліматам. На час навучання 
студэнты забяспечваюцца месцам у інтэрнаце і маюць права на сацыяльную дапамогу і навучальныя стыпендыі


