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Wiele kierunków humanistycz
nych pozwala na rozwój karie
ry i spełnienie zawodowe -
wśród nich znajduje się filolo
gia angielska. 

Angielski jest językiem urzę
dowym w 54 krajach. Według 
danych Komisji Europejskiej 
prawie 20 procent Polaków po
wyżej 15. roku życia mówi 
po angielsku. 

Jednak ukończenie studiów 
na kierunku filologia angielska 
daje nam dodatkowe możli
wości. Przewiduje się, że 
do 2050 roku połowa ludzi 
na świecie będzie znała biegle 
właśnie język angielski. 

- Wybierając ścieżkę swojej 
edukacji, a później kariery za
wodowej, warto więc wziąć 
pod uwagę studiowanie filolo
gii angielskiej - mówi dr Augu
styn Surdyk (fflolog-anglista, ję
zykoznawca, ludolog) z Wyż
szej Szkoły Edukacji Integracyj
nej i Interkulturowej w Pozna
niu. - Na tym kierunku studiu
je się nie tylko język, ale i wie
dzę o języku i jego praktycz
nych zastosowaniach. Zdoby
wa się także informacje doty
czące kulturowych i społecz
nych uwarunkowań Wielkiej 
Brytanii i Stanów Zjednoczo
nych lub szerzej - krajów an
gielskiego obszaru językowego 
- dodaje. 

Wykształcenie filologiczne 
już od lat nie ogranicza możli
wości pracy tylko do podjęcia 
zawodu nauczyciela. 

- Filolodzy zostają tłuma
czami, komunikatorami inter-
kulturowymi, mediatorami czy 
negocjatorami. Znajdują także 
pracę jako asystenci językowi, 
redaktorzy, korektorzy, copy-
writerzy lub pracownicy sekto
ra PR i HR. Studia językowe to 
przepustka do wielu zawodów 
- komentuje dr Augustyn 
Surdyk. 

Część uczelni kieruje studia 
filologiczne nie tylko do osób, 
które znają język angielski, ale 
także do tych, które chcą nau
czyć się go od podstaw. Gdy 
wybieramy studia, warto zwró
cić uwagę na to, czy szkoła ofe
ruje przyszłościowe specjaliza
cje. Ciekawym rozwiązaniem 
jest chociażby zdobywanie 
umiejętności w kierunku pracy 
socjalnej w środowiskach pol
skich za granicą. 

- Absolwent takiej specjal
ności może pracować w takich 
obszarach jak doradztwo i po
moc wychowawcza w rodzi
nach emigrantów, streetwork 
i praca z młodzieżą w środowi
skach emigranckich, opieka 
i praca z osobami niepełnos
prawnymi i w podeszłym wie
ku - dodaje dr Augustyn Surdyk 
z Wyższej Szkoły Edukacji In
tegracyjnej i Interkulturowej. 

Na te specjalności wciąż jest 
zapotrzebowanie • 

Wiele kierunków 
humanistycznych 

pozwala na rozwój 
kariery i spełnienie 

zawodowe • Dzięki przygotowaniu pedagogicznemu absolwenci mogą dołączyć 
do wykwalifikowanej kadry anglistów i podjąć pracę w różnym wieku 
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