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POLSKA

Program humanistyczny jest 
programem przygotowującym  
do studiów wyższych, który 
kończy się uzyskaniem dyplomu 
dającym możliwość ubiegania 
się o przyjęcie na studia wyższe.

Humanistiska programmet

Program humanistyczny skierowany jest do osób, które chcą pracować w 
dziedzinach humanistycznych i społeczno-politycznych. Wykształcenie to jest 
podstawą do kontynuowania studiów związanych z naukami humanistycznymi i 
społeczno-politycznymi w szkole wyższej. 

DWA RÓŻNE KIERUNKI

Kultura
• Uczysz się o kulturze i estetycznych formach wyrazu, o literaturze, filozofii i 

psychologii. Studiujesz i omawiasz z różnych perspektyw rozmaite terminy 
kulturowe i doznania kulturowe.

Język
• Pogłębiasz swoją wiedzę o języku i związkach między językiem, kulturą a 

społeczeństwem. Uczysz się o wartości języka i o tym, jak zdolności językowe 
wzajemnie się wzmacniają.

W czasie kursu będziesz:
Zdobywać wiedzę o człowieku w przeszłości i teraźniejszości, co oznacza m.in. 
więcej nauki o kulturze i dziedzictwie kulturowym, o literaturze, historii i 
filozofii. Ponieważ język jest ważną częścią tego programu, będziesz się uczyć 
o zagadnieniach interkulturowych i o związkach między językiem a kulturą. 
Rozwijać swoją kreatywność i poczucie pewności w używaniu języka szwedzkiego, 
angielskiego i pozostałych wybranych przez Ciebie języków, aby komunikować 
się, rozmyślać, uczyć, analizować i tłumaczyć.

Charakterystyka programu
Program humanistyczny składa się z przedmiotów obowiązujących w szkołach 
średnich: języka angielskiego, historii, wychowania fizycznego, matematyki, 
przyrody, religioznawstwa, wiedzy o społeczeństwie i języka szwedzkiego lub 
szwedzkiego jako języka obcego. Na zajęciach programu przygotowującego do 
studiów wyższych uczysz się więcej przedmiotów teoretycznych niż na zajęciach 
programu zawodowego.

Programy specjalizacyjne wspólne dla wszystkich kierunków to: filozofia, języki 
nowożytne i mowa ludzka. 

Będziesz mieć możliwość specjalizowania się i poszerzania swoich wiadomości  
w ramach wybranego kierunku. Nazywa się to programem poszerzonym.  
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Mogą to być takie przedmioty jak: geografia, języki klasyczne, matematyka, 
języki nowożytne, komunikacja medialna, pedagogika, psychologia i socjologia. 
Skontaktuj się ze szkołą, aby dowiedzieć się, jakie przedmioty rozszerzające są  
w programie nauczania.

Masz też możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów, których chcesz się 
uczyć. Dowiedz się, jakie przedmioty są w szkole. 

Formy pracy
Podczas nauki ćwiczysz się w posługiwaniu się i badaniu metodą krytyczną 
różnych rodzajów źródeł. Studiujesz działanie ludzkie z różnych perspektyw 
i zajmujesz się różnymi sposobami myślenia i wyrażania się ludzi. Rozwijasz 
swoje umiejętności argumentacji, wyciągania wniosków i motywowania swojego 
stanowiska. Zastanawiasz się nad problemami etycznymi i filozoficznymi.

Rozwijasz swoje umiejętności współpracy, dostrzegania różnych możliwości i 
podejmowania inicjatywy. Ćwiczysz się również w samodzielnej pracy i w braniu 
odpowiedzialności.

Praca dyplomowa
Pod koniec programu humanistycznego napiszesz pracę dyplomową. Możesz 
sformułować problem oraz zaplanować, wykonać i ocenić obszerniejszą pracę, 
która opiera się na ważnych elementach wiedzy objętej programem nauczania. 

Pomyśl o tym
Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe na specjalny kierunek,  
ważne jest, abyś zaplanował swoją naukę. Jeżeli chcesz kontynuować naukę w 
szkole wyższej, skorzystaj z pomocy doradcy ds. kształcenia i wyboru zawodu  
(en studie- och yrkesvägledare).

W każdym przypadku masz prawo do wyboru dodatkowych zajęć w zakresie 
sportu i zdrowia oraz zajęć plastycznych – w ramach wyboru indywidualnego.


