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Kolejne cztery nowości w ofercie dydaktycznej na studiach stacjonarnych pojawią się na Uniwersytecie w
Białymstoku. To m.in. studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i europeistyka w filii w Wilnie.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
Jak informuje uczelnia, dwie nowe specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia wprowadzi wydział filologiczny.
Co na filologii?
Pierwsza to filologia rosyjska - przekładoznawstwo. Jej absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy m.in. w
biurach tłumaczeń, wydawnictwach, mediach, w podmiotach sektora turystycznego. Zainteresowanie taką
specjalnością od kilku lat zgłaszali studenci filologii rosyjskiej pierwszego stopnia. Drugą propozycją jest filologia
angielska, do tej pory oferowana wyłącznie na studiach niestacjonarnych. To studia przygotowane głównie z myślą o
absolwentach studiów licencjackich o specjalnościach filologia angielska oraz język angielski stosowany z językiem
hiszpańskim bądź rosyjskim.
Co na wydziale prawa?
Wydział Prawa UwB otwiera stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. To
naturalne uzupełnienie dotychczasowej oferty wydziału: w tym roku studia zakończy pierwszy rocznik stacjonarnych
studentów pierwszego stopnia na tym kierunku.
Europeistyka w Wilnie
Wraz z nowym rokiem akademickim swoją ofertę poszerzy wydział ekonomiczno-informatyczny filii UwB w Wilnie.
Nowością jest europeistyka na studiach pierwszego stopnia. To przede wszystkim odpowiedź na zainteresowanie
takim kształceniem polskiej młodzieży z Wileńszczyzny. Działa tam ponad 60 szkół średnich, w których uczniowie uczą
się w języku polskim. Każdego roku ponad tysiąc absolwentów decyduje się podjąć studia. Władze wydziału liczą, że
takie wykształcenie polskiej młodzieży przyczyni się do podniesienia prestiżu polskiej mniejszości na Litwie oraz
pomoże w jej integracji ze społecznością litewską. Absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać swoją wiedzę i
umiejętności m.in. przy realizacji europejskich projektów na rzecz samorządów i organizacji społecznych, zwłaszcza z
regionów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego i miasta Wilna.
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