Stawiamy na rozwój

Prowadzimy ożywioną działalność naukową

Jesteśmy popularyzatorami antyku

Ad astra!

Fervet opus

Vade mecum

Do istniejącej od stu lat filologii klasycznej
stopniowo dołączały:

Publikujemy monografie i artykuły w najlepszych
czasopismach.

- Studia śródziemnomorskie (2007);

Opracowujemy przekłady
greckich
i łacińskich.

- Mediterranean Studies (2013);
- Literatura powszechna (2016).

i

komentarze

Organizujemy
konferencje
i międzynarodowe.

dzieł

ogólnopolskie

Rezultaty naszych pasji i starań to m.in.:
– Studencki Teatr Klasyków „Sfinga”;
– Konkurs Wiedzy o Antyku;
– Olimpiada Języka Łacińskiego;
– Schola aestiva – nauka żywej łaciny i greki;

Jesteśmy wszechstronni
i wyspecjalizowani

Od ponad trzydziestu lat wydajemy czasopismo
„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae
et Latinae”

– owocna współpraca ze szkołami Wielko-

A maximis ad minima

(https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sppgl).

Dobrze się u nas pracuje

Nasze
zainteresowania
badawcze
rozciągają się od Homera poprzez
późny antyk, średniowiecze, renesans
aż do współczesności.
Pracują u nas uznani badacze literatury,
języka, teatru, historii i filozofii starożytnej.
Nasi pracownicy mogą pochwalić się
prestiżowymi stypendiami i nagrodami.

polski.

Locus amoenus
Nasza siedziba mieści się w centrum miasta.
Jesteśmy otwarci na świat i ludzi
Navigare necesse est
Utrzymujemy kontakty naukowe nie tylko z czołowymi jednostkami filologii klasycznej w Europie :
– Niemcami,
– Francją,
– Grecją,

– Wielką Brytanią,
– Włochami,

ale również z:
– Argentyną,
– Armenią,
– Brazylią,

– Chinami,
– Turcją
– Ukrainą.

Studiują u nas studenci z Armenii, Chin i Turcji.

Nowoczesne zaplecze techniczne zapewnia
komfort pracy.
Cieszymy się
lokalowymi.

znakomitymi

warunkami

Posiadamy bogaty księgozbiór.
Panuje u nas przyjazna i życzliwa atmosfera.

Na stulecie istnienia naszego kierunku
opracowaliśmy księgę jubileuszową

INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ UAM
ul. Aleksandra Fredry 10, 61–701 POZNAŃ

100 LAT FILOLOGII KLASYCZNEJ
NA UNIWERSYTECIE
W POZNANIU
1919–2019

Zawarliśmy w niej:
– historię filologii klasycznej w Poznaniu;
– życiorysy najwybitniejszych filologów
poznańskich;
– sylwetki aktualnych pracowników;
– naszą twórczość translatorską i własną.

Sic itur ad astra!

Tel. +48 61 829 46 23
ifkuam@amu.edu.pl
https://ifk.amu.edu.pl
https://pl-pl.facebook.com/ifkuam

