Interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Studia religioznawcze wprowadzą Cię w wiele
dyscyplin naukowych: antropologię, etnologię,
filozofię, historię, politologię, psychologię i socjologię.

Poznasz wielkie religie świata: judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm,
taoizm, a także religie tradycyjne. Zrozumiesz
ich początki, rozwój i miejsce we współczesnym
świecie.

Religioznawstwo
Religioznawstwo to nauka o religiach, nie katecheza czy teologia.
Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem
intelektualnym – zjawiskiem, które bada, stara się zrozumieć i wyjaśnić.

Dzięki studiom w Instytucie Religioznawstwa zrozumiesz różnorodność kulturową
na terenach Afryki, Ameryki, Azji, Australii
i Europy. Nauczysz się wybranego języka tradycji religijnej: np. hebrajskiego, arabskiego,
perskiego, sanskrytu, łaciny.

Kierunek – religioznawstwo

¬¬ udział w kursach anglojęzycznych prowadzonych przez pro-

Zastanawiasz się, czym jest religia? Dlaczego znajdujemy ją we
wszystkich kulturach? Jakie są różnice, a jakie podobieństwa między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem? Co sprawia, że ludzie
wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? Jaką rolę religia odegrała w ewolucji człowieka i historii ludzkości? W jaki sposób motywuje ludzi do działania? Jaki wpływ wywiera na społeczeństwo,
politykę, kulturę, gospodarkę?

¬¬ nauka w renomowanych ośrodkach w Europie i na świecie w

Jeśli tak, religioznawstwo jest dobrym kierunkiem, by poszukać
odpowiedzi.

Studia
Studia w Instytucie Religioznawstwa, unikalnej jednostce naukowej
o międzynarodowej renomie, otwierają przed Tobą wiele możliwości:

¬¬

zdobycie specjalistycznej wiedzy o religiach świata jako klucza do lepszego zrozumienia człowieka i społeczeństwa

¬¬ wykształcenie umiejętności krytycznej analizy zjawisk religijnych w kontekście społecznym, kulturowym i politycznym

¬¬ zastosowanie wiedzy w działaniu poprzez warsztaty, projekty badawcze i obozy naukowe

¬¬ uczestnictwo w życiu naukowym Wydziału Filozoficznego
UJ, jednostki z celującą oceną uprawianej nauki A+
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fesorów z zagranicznych ośrodków naukowych

ramach programu ERASMUS, CEEPUS i ERASMUS +

¬¬ studia w samym centrum Krakowa – kulturalnej i historycznej stolicy Polski

¬¬ zdobycie dyplomu Uniwersytetu Jagiellońskiego – najbardziej prestiżowego uniwersytetu w Polsce

Co dalej?
Interdyscyplinarny charakter naszych studiów daje Ci dużą swobodę
wyboru. Będziesz przygotowany do dalszych studiów w obszarze
nauk humanistycznych i społecznych, możesz również kontynuować
studia religioznawcze na jednej ze specjalizacji:

¬¬ Religia, kultura, media
¬¬ Współczesne problemy religii
¬¬ Mity i tradycje religijne
¬¬ Antropologia religii
Religioznawstwo zapewnia wiedzę i umiejętności cenione przez
pracodawców w Polsce i na świecie. Otwiera drogę do kariery w
nauce, mediach, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych
i administracji publicznej.

www.religioznawstwo.uj.edu.pl
instytut.religioznawstwa.uj

