Kształcenie:
Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
- studia I i II stopnia (stacjonarne)
90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a
tel. (42) 635 43 31
http://wydzfilhist.uni.lodz.pl/
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Wydział Teologiczny
- studia I stopnia (niestacjonarne)
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
tel. (22) 561 88 00, 22,
http://religioznawstwo.uksw.edu.pl/
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filozoficzny
- studia I i II stopnia (stacjonarne)
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
tel. (12) 663 11 00
www.phils.uj.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Wydział Historyczny
- studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. (58) 523 20 39
https://historia.ug.edu.pl/

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Religioznawca
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 263207

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87, 647 74 01

https://en.wikipedia.org/

w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Piotrków Trybunalski 2017

Religioznawca zajmuje się poznawaniem i
upowszechnianiem historii i filozofii religii,
prowadzi badania teoretyczne i empiryczne
dotyczące religii występujących w świecie.
Zadania zawodowe:
 poznawanie teorii religii (badanie źródeł
historycznych,
literatury
przedmiotu,
dostępnych zbiorów kultury materialnej itp.)
oraz stosowanie założeń i twierdzeń
teoretycznych do analizy i wyjaśniania
rozmaitych
procesów
oraz
zjawisk
zachodzących w historii religii i w religiach
współcześnie występujących na świecie;
 organizowanie
i
prowadzenie
badań
naukowych nad religiami;
 dokumentowanie wiedzy o religii (w tym:
zbieranie wszelkiego rodzaju materiałów,
dokumentów,
przedmiotów
oraz
ich
archiwizowanie i opracowywanie naukowe);
 przygotowywanie ekspertyz, analiz i opinii
dotyczących religii;
 wygłaszanie referatów i prelekcji na temat
religii, udział w dyskusjach, sympozjach,
seminariach i konferencjach dotyczących
wiedzy o religiach świata;
 pisanie książek, artykułów i komunikatów
naukowych z dziedziny religioznawstwa;
 opracowywanie recenzji o publikacjach
naukowych dotyczących wiedzy o religiach;
 uprawianie
publicystyki
z
dziedziny
religioznawstwa na podstawie obserwacji
współczesnych zjawisk występujących w
poszczególnych religiach;

 współpraca z innymi przedstawicielami tego
zawodu w kraju i za granicą.

samodoskonalenia się, pogłębiania wiedzy i
poszukiwania nowych doświadczeń.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Studia
religioznawcze
mają
charakter
interdyscyplinarny, łącząc kształcenie w
zakresie teologii, socjologii, etnologii, historii,
filologii i filozofii, stąd wykorzystywać je
można w pracy o bardzo różnym charakterze: w
mediach, w firmach prywatnych, państwowych,
w organizacjach rządowych i pozarządowych.
Poza
kompetencjami
potwierdzonymi
dyplomem ukończenia studiów przydają się
kwalifikacje dodatkowe, takie jak znajomość
języków
obcych,
umiejętność
obsługi
komputera i urządzeń biurowych.

Czynnikami utrudniającymi pracę w zawodzie
są: dysfunkcje narządu wzroku i słuchu,
których
nie
da
się
skorygować,
niepełnosprawność narządów ruchu, które
uniemożliwiają samodzielne przemieszczanie
się oraz zaburzenia psychiczne i intelektualne.

Wymagania psychofizyczne:
Religioznawca przede wszystkim powinien
odznaczać się ciekawością świata i otwartością
na inne kultury, ich tradycje i zwyczaje.
Powinien
mieć
szeroko
pojmowane
zainteresowania humanistyczne: historyczne,
społeczne,
kulturowe.
Do
należytego
wykonywania
obowiązków
zawodowych
ważne są takie cechy, jak samodzielność,
cierpliwość, odporność psychiczna oraz
zrozumienie dla innych. Z uwagi na ciągłą
styczność z ludźmi ważna jest umiejętność
nawiązywania
kontaktów,
umiejętność
współdziałania oraz miłe usposobienie.
Niezastąpiona jest łatwość wypowiadania się
zarówno w mowie jak i piśmie. Niezastąpiona
jest
też
gotowość
do
nieustannego

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Religioznawca może znaleźć zatrudnienie w
rozmaitych firmach i instytucjach: w
wydawnictwach oraz redakcjach różnych
mediów (jako dziennikarz, recenzent), w
instytucjach kulturalnych (muzeach, centrach
kultury),
biurach
podróży
i
firmach
zajmujących się turystyką pielgrzymkową,
organizacjach zajmujących się migrantami i
problematyką migracji, ale także w biznesie (w
szczególności
w
przypadku
kontaktów
zagranicznych z przedstawicielami odmiennych
kultur i tradycji religijnych).
Płace:
Wynagrodzenie uzależnione jest w dużej
mierze od zajmowanego przez religioznawcę
stanowiska oraz firmy, w której pracuje, stąd
bardzo trudno określić wysokość pensji, a
nawet przybliżone przedziały zarobków.

