
KREATYWNY FILOLOG Z DYPLOMEM ARCHITEKTA 

Kreatywność to najwyższa forma myślenia.  

Wszelkie innowacje biorą się z twórczego burzenia.  

Zrób dzisiaj coś, czego innym się nie chce, jutro będziesz mieć to, czego oni pragną. 

 

 

Od kilku już lat panuje coraz powszechniejsze przekonanie, że filolodzy, kulturoznawcy i 

w ogóle humaniści nie są społeczeństwu potrzebni, że gdyby nagle ich zabrakło, świat by tego 

nie zauważył. To myślenie krótkowzroczne, technokratyczne, właściwe dla społeczeństw 

niedojrzałych, nieświadomych rzeczywistych praw rozwoju cywilizacyjno-kulturowego.  

Tendencja regresu w edukacji humanistycznej podyktowana jest także szkodliwą modą 

kształcenia całych zastępów fachowców w obszarze tak zwanych kompetencji „twardych”. 

Tymczasem żelazne podziały dyscyplin i wytyczanie granic w nauce od dawna należą do 

przeszłości. Innowacyjne, nowoczesne myślenie zasadza się bowiem na  sztuce łączenia 

wiedzy i umiejętności z obszarów tylko pozornie odległych i nieprzystawalnych.  

 Kreatywny humanista, w tym także filolog, to nie tylko człowiek „zaczytany”, samotnie 

egzystujący w coraz bardziej wyludnionej „galaktyce Gutenberga”.  Dziś to także, a może 

przede wszystkim, aktywny uczestnik i kreator kultury mediów, interdyscyplinarny 

specjalista, posługujący się słowem, obrazem, przekazami audiowizualnymi, technikami 

animacyjnymi, perswazyjno-mediacyjnymi oraz językiem mediów elektronicznych w 

tworzeniu nowych form komunikacji w przestrzeni intermedialnej oraz społeczno-kulturowej. 

To ktoś, kto nie wstydząc swych humanistycznych predyspozycji, umie je przekuć w sukces 

zawodowy.  Nowoczesny filolog przyszłości potrafi interpretować nie tylko teksty literackie i 

pięknie o nich pisać. Umie też czytać  i kreować rzeczywistość kulturową, łącząc treści z 

różnych obszarów kultury, sztuki, literatury, mediów, języka reklamy i działań 

marketingowych,  ale także nowoczesnych technologii informatycznych, ekologii informacji, 

ekonomii wiedzy, bibliologii cyfrowej, komunikologii i pragmatyki zarządzania.  

W duchu tak pojętej edukacji filologicznej utrzymana jest propozycja kierunku Filologia 

polska w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.  Kierunek ma już swoją 

bogatą tradycje i w tym roku „osiągnął pełnoletniość”.  Od osiemnastu lat  kształcimy 

kompetentnych i świadomych własnej kreatywności praktyków. Stwarzamy możliwości 

współpracy z instytucjami, firmami i przedsiębiorstwami oraz serwisami i portalami 

internetowymi w  realizacji konkretnych, autorskich projektów, właściwych dla wybranej 

specjalności.  Profil kształcenia specjalnościowego jaki proponujemy ma swój unikalny i 

niespotykany na rynku usług edukacyjnych charakter. 

 Kandydaci na studia I stopnia mogą wybrać specjalności Reklama i komunikacja 

kreatywna lub Architektura informacji. Pierwsza z nich adresowana jest do osób, które 

wiążą swoją drogę edukacji i rozwoju zawodowego z kreatywną, multimedialną komunikacją 

marketingową. Druga pokazuje podstawy warsztatu wykorzystywania nowoczesnej 

technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauce, gospodarce, administracji, kulturze, 

edukacji, mediach. Przygotowuje do kreatywnego zarządzania informacją w Sieci. 

 Mamy także ciekawą propozycję dla przyszłych magistrantów, gotowych twórczo łączyć 

wiedzę i umiejętności kulturoznawcze, literaturoznawcze i językowe z kompetencjami 

medioznawczymi  i informatycznymi. Na drugim stopniu studiów uzupełniających 

magisterskich program specjalności Komunikacja kreatywna przygotowuje do 

samodzielnego opracowania projektu atrakcyjnej i skutecznej kampanii promocyjnej w 

mediach elektronicznych. Pokazuje realne formy współpracy z firmami i przedsiębiorcami w 

celu realizowania kreatywnych projektów wizerunkowych. Przygotowuje specjalistów, którzy 

potrafią zaprojektować publikację materiałów promocyjno-reklamowych, zawierających 



różne formy przekazów medialnych, zrealizują profesjonalną kampanię reklamową w 

Internecie, zbudują koncepcję sprzedaży on-line, poprowadzą fanpage danej organizacji/firmy 

w serwisach społecznościowych, stworzą atrakcyjną stronę internetową czy blog, na który 

przyciągną czytelników oraz sponsorów. Doskonalimy warsztat zawodowy copywriterów 

oraz specjalistów d.s. marketingu internetowego, pokazując praktyczne narzędzia 

zrealizowania autorskiego projektu kampanii promocyjno-marketingowej. Absolwenci 

zdobywający tytuł magistra Filologii polskiej będą jednocześnie fachowcami, którzy opracują 

koncepcję wprowadzenia nowego produktu reklamowego na rynek, zastosują nowe narzędzia 

do komunikowania się w sytuacjach mediacyjno-biznesowych, będą potrafili aktywnie 

działać w kreowaniu przestrzeni komunikacji interkulturowej jako trenerzy komunikacji i 

autopromocji oraz animatorzy kultury komunikacji w  mediach elektronicznych i portalach 

społecznościowych.  

Absolwent Filologii polskiej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

może zdobyć dyplom architekta. Niemożliwe? Tylko pozornie. Architekt informacji nie 

będzie oczywiście projektował efektownych brył, nie będzie rewolucjonizował urbanistyki i 

tworzył planów zagospodarowania przestrzennego. Będzie jednak konstruktorem porządku i 

komunikacji w Sieci, przygotowanym do kreatywnego posługiwania się wiedzą z różnych 

obszarów i dyscyplin: kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, językoznawstwa, 

bibliotekoznawstwa, edytorstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, informatyki i 

inżynierii użyteczności.  
W ramach specjalności Architektura informacji realizowane są warsztaty i projekty, 

pozwalające kreować mechanizmy komunikowania się w serwisach i portalach 

internetowych, budować wspólnoty społeczności komunikacyjno-informatycznej, a zwłaszcza 

uruchamiać nowe przestrzenie organizacji i zarządzania informacją, przetwarzać źródła i 

przekazy drukowane dla potrzeb elektronicznego rynku wydawnictw i publikacji. Specjalność 

pozwala rozwinąć umiejętności praktyczne związane z zasadami projektowania i tworzenia 

konstrukcji w krajobrazie wirtualnym. Studenci poznają sposoby organizacji informacji, 

nadawania nazw rozpoznawczych (etykietowania elementów informacyjnych) i schematów 

poszukiwania w systemie informacyjnym. Nauczą się projektować przestrzeń informacyjną 

służącą ułatwianiu kompletowania informacji i udostępnianiu jej użytkownikom. 

Architektura informacji to także praktyczne umiejętności z zakresu edytorstwa 

elektronicznego i kultury wydawniczej w Sieci. Specjalność kształtuje i rozwija kompetencje 

zawodowe: projektanta serwisów internetowych, projektanta grafiki i komunikacji audialnej, 

redaktora strony WWW, menedżera zawartości serwisu internetowego, bibliotekarza 

internetowego, archiwisty wiedzy rejestrowanej cyfrowo (cyfrowa archiwizacja dóbr kultury i 

jej upowszechnianie), specjalisty marketingu internetowego opracowującego testy 

użyteczności produktu, a także specjalisty w zakresie digitalizacji zbiorów, cyfryzacji 

bibliotek i wydawnictw. 

 Absolwenci kierunku Filologia polska w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 

w Łodzi mogą ponadto podjąć  pracę w charakterze: redaktora w  wydawnictwach i mediach 

elektronicznych, wydawcy i animatora nowego rynku książki, producenta  oraz wydawcy e-

booków i audiobooków, trenera komunikacji i autopromocji intermedialnej,  animatora 

kultury komunikacji w portalach społecznościowych, specjalisty ds. marketingu  

internetowego, promocji i reklamy. 

 

„Polonista to nie jest zawód, ale hobby…” – pisał kiedyś ironicznie Andrzej 

Waligórski. Dla tych, którzy kreują swój zawód z pasją, hobby może być nie tylko źródłem 

sukcesów, dawać spełnienie i satysfakcję. Filolog, świadomy swej drogi życiowej i umiejący 

w swych projektach wyprzedzać rzeczywistość, nie boi się przeciwności, łamie stereotypy, 

wymyka się szablonom, umie dla siebie i dla innych tworzyć przestrzeń kariery, kreować 



zawody przyszłości. Bądź odważny, działaj niestandardowo. Podejmuj śmiałe decyzje – 

przyjdź do nas!  Zostań nowoczesnym filologiem z dyplomem architekta i…  
zarabiaj jak architekt!  

 

Do zobaczenia w murach Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

 

Serdecznie pozdrawiam  
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