Interesiĝo pri magistraj studoj: specialiĝo Interlingvistiko
kadre de Lingvistiko kaj informmastrumado
Interest in master studies with a specialization in Interlinguistics
in the framework of Linguistics and Information Management
En Adam Mickiewicz Universitato (AMU), en Poznano, Pollando jam de 1998 funkcias internaciaj
postdiplomaj interlingvistikaj studoj. Por la studjaro 2022/23 estas planate startigi 2-jarajn magistrajn
studojn pri interlingvistiko enkadre de la fako Lingvistiko kaj Informmastrumado por internacia studentaro
(en la Fakultato pri Modernaj Lingvoj kaj Literaturoj).
The international Interlinguistic Studies has functioned at Adam Mickiewicz University (AMU), in Poznan,
Poland since 1998. A new two-year Masters degree program in Interlinguistics is planned to begin in
the 2022/23 academic year in the framework of studies of Linguistics and Information Management (in
the Faculty of Modern Languages and Literatures) for international students.
La dulingva (esperanta kaj angla) programo inkludas:
• kontinuon de Esperanto kaj la angla en supera nivelo (C1-C2)
• lingvistikon (fonetikon, morfologion, sintakson, semantikon) de Esperanto kaj tra ĝi ĝeneralajn
nociojn de lingvistiko kaj lingva tipologio
• internacian kaj interkulturan komunikadon, lingvopolitikon
• analizon de planlingvoj (de filozofiaj tra naturalismaj ĝis artaj lingvoj)
• kulturon kaj literaturon de Esperanto kaj tra tio aliron al mondaj tendencoj.
• Tradukadon inter la angla kaj esperanto
• Informatikajn ilojn kaj metodojn por lingvistoj (retejoj, korpusoj, tradukiloj ktp).
The bilingual program (in Esperanto and English) includes:
• Continuation of Esperanto and English at a high level (C1-C2)
• Linguistics (phonetics, morphology, syntax, semantics) of Esperanto and through it the principal
concepts of linguistics and linguistic typology
• International and intercultural communication, language policy
• Constructed languages (from philosophical through naturalistic to art languages)
• Culture and literature of Esperanto and through this an approach to global trends
• Translation between English and Esperanto
• Information tools and methods for linguists (web sites, corpora, translation tools etc.).
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************

Mi interesiĝas pri la programo kaj volus partopreni ĝin kiam ĝi estos anoncita.
I am interesred in the program and would like to take part as soon as it is annouced.
Mia familia nomo / my family name:

viro/virino:

Mia persona nomo / my personal name:

male/female

Loĝurbo kaj lando / city and country:
Finitaj studoj en septembro (grado kaj studdirekto, universitato) / finished studies (grade and major,
university) in September 2022:
Retadreso / e-mail address:
Dato/date:
Bv resendi al ikoutny@amu.edu.pl

subskribo/signature:

