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filologia klasyczna

Tryby studiów

I stopnia stacjonarne - licencjackie, 
II stopnia stacjonarne – uzupełniające magisterskie, 
III stopnia - doktoranckie. 

Specjalizacje

W ramach studiów w Instytucie Filologii Klasycznej stu-

denci mają możliwość uzyskania specjalizacji nauczyciel-

skiej w zakresie filologii klasycznej po odbyciu praktyk stu-

denckich. Istnieje również możliwość wyboru specjalizacji 

dodatkowych, oferowanych przez inne instytuty Wydziału 

Nauk Humanistycznych oraz uzyskania certyfikatów języ-

kowych.

Charakterystyka

Studenci studiów I stopnia filologii klasycznej zysku-

ją znajomość obu języków klasycznych: greki i łaciny, co 

umożliwia im samodzielną lekturę oryginalnych tekstów 

greckich i łacińskich. Zdobywają także podstawową wie-

dzę w zakresie literatury, historii i kultury starożytnej 

Grecji i Rzymu. 
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Program studiów obejmuje także „pakiet przedmio-

tów firmowych”: logika, historia filozofii, etyka, techno-

logia informacyjna, język obcy, wychowanie fizyczne.

Studenci mają też możność poszerzania wiedzy 

w innych ośrodkach naukowych w Polsce w ramach 

Akademii Artes Liberales, MISH (Międzywydziałowe 

Indywidualne Studia Humanistyczne), programu MOST 

(System Mobilności Studentów) oraz podczas wyjazdów 

zagranicznych w ramach programu Erasmus. W ramach 

współpracy z uniwersytetami w kraju i za granicą pra-

cownicy Instytutu wyjeżdżają na wykłady i odczyty kra-

jowe i zagraniczne, a także zapraszają wykładowców 

zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych, co umożliwia 

studentom kontakt ze znanymi naukowcami, znawcami 

sztuki klasycznej, tłumaczami dzieł literatury łacińskiej 

i greckiej.

Instytut słynie z poziomu kształcenia, jak również 

z atmosfery przyjaźni i życzliwości. Często organizowane 

są różne imprezy okolicznościoweoraz wycieczki.
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Badania naukowe

W Instytucie Filologii Klasycznej prowadzone są ba-

dania nad językiem i literaturą grecką, literaturą rzym-

ską, jak również nad całą kulturą materialną i duchową 

stanowiącą środowisko i zaplecze tych dwóch litera-

tur. W kręgu zainteresowań badawczych pracowników 

Instytutu znajduje się także piśmiennictwo i kultura 

wczesnochrześcijańska, a także twórczość polskich i wę-

gierskich pisarzy tworzących w języku łacińskim. Tak 

więc Instytut zajmuje się badaniem i recepcją kultury 

klasycznej, która stała się fundamentem całej współcze-

snej cywilizacji europejskiej. 

Działalność naukowa pracowników Instytutu znajdu-

je wyraz w licznych publikacjach, stanowiących istotny 

wkład w rozwój badań nad Antykiem.
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Działalność studencka

Studenci filologii klasycznej tworzą prężnie działające 

i słynące z wielu sukcesów Koło Klasyków. Organizują liczne 

spotkania integracyjne, konferencje naukowe, biorą udział 

w Międzyuczelnianym Przeglądzie Teatrów Studenckich 

w Gdyni oraz Lubelskim Festiwalu Nauki. Uczestniczą tak-

że w spotkaniach Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa 

Filologicznego, podczas których słuchają odczytów zarówno 

pracowników Instytutu, jak i zaproszonych gości z innych 

ośrodków naukowych.

Absolwent

Absolwenci Instytutu Filologii Klasycznej KUL reprezen-

tują wysoki poziom przygotowania humanistycznego, po-

siadają ogólną wiedzę dotyczącą literaturoznawstwa oraz 

językoznawstwa ogólnego i starożytnego (grecko-rzym-

skiego), a także historii i kultury starożytnej Grecji, Rzymu 

i starożytnego Wschodu. 

Przygotowani są do podejmowania prac badawczych 

i analitycznych o charakterze naukowym i popularnonau-

kowym w zakresie filologii klasycznej, do pracy w zawodzie 

nauczyciela języka łacińskiego i greckiego oraz historii sta-

rożytnej. Ich kwalifikacje umożliwiają także wykonywanie 

zawodu wydawcy, archiwisty i bibliotekarza (zwłaszcza 

w działach rękopisów i starodruków) oraz tłumacza tek-

stów napisanych w językach klasycznych na język polski 

i vice versa.
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