
HISPANISTYKA
STOSOWANA



Kierunek ma charakter przede wszyst-
kim praktyczny, ale ważnym elemen-
tem programu studiów są również 
przedmioty z zakresu językoznawstwa, 
kultury, literatury i historii krajów hisz-
pańskiego obszaru językowego.    

Studenci hispanistyki stosowanej 
mają możliwość skorzystania z bo-
gatej oferty programu Erasmus, ofe-
rującej stypendia wyjazdowe na 40 
najbardziej prestiżowych uczelniach 
w Hiszpanii, Portugalii i innych kra-
jach europejskich; 

studenci mogą także wyjechać na 
uczelnie krajów Ameryki Łacińskiej 
(Meksyku, Brazylii, Argentyny i Chile);

dodatkowo mogą wziąć udział  
w kursach językowych i stażach ba-
dawczych w Katalonii, kraju Basków 
i Galicji;

 
studenci mają także możliwość 

wzięcia udziału w krajowym projekcie 
wymiany międzyuczelnianej MOST;

studenci mogą skorzystać z boga-
tej oferty działających w Instytucie 
Studiów Iberyjskich i Iberoamerykań-
skich UW kół naukowych związanych 
z literaturą, tłumaczeniami i kulturą;

mają możliwość uczestniczenia 
w pracach kilku grup badawczych, 
a także publikowania w czasopiśmie 
studenckim Ponto e Signo;

Kierunek hispanistyka stosowana łączy 
w sobie praktyczną, intensywną naukę 
języka hiszpańskiego o profilu języko-
znawczym oraz pakiet zajęć, które za-
pewniają studentom solidne podstawy 
z zakresu literatury, historii i kultury 
Hiszpanii oraz pozostałych krajów hisz-
pańskiego obszaru językowego. 

Na studiach hispanistyka stosowana 
poznasz biegle język hiszpański (na po-
ziomie C1 po trzech latach nauki);

dzięki zajęciom językoznawczym zro-
zumiesz system języka hiszpańskiego;

TO, CO WYROZNIA TEN KIERU-
NEK:INTERDYSCYPLINARNOSC

CZEGO MOGE SIE SPODZIE-
WAC POZA ZAJECIAMI?

CZEGO WŁASCIWIE SIE DOWIEM 
I NAUCZE NA TYM KIERUNKU?

CO TO DOKŁADNIE OZNACZA, 
ZE TEN KIERUNEK JEST IN-
TERDYSCYPLINARNY?

studia na tym kierunku rozwiną Twoją 
kreatywność i ciekawość świata;

poznasz najważniejsze aspekty kul-
tury, literatury, historii i sztuki Hiszpanii 
oraz państw Ameryki Łacińskiej;  

masz możliwość rozpoczęcia modułu 
dydaktycznego, po ukończeniu które-
go (w toku studiów I i II stopnia) zdobę-
dziesz uprawnienia do nauczania języka 
hiszpańskiego w szkolnictwie publicz-
nym i prywatnym, jak również w szkol-
nictwie wyższym;

odnajdziesz się na rynku pracy, także 
w krajach hiszpańskojęzycznych. 

WARTO WIEDZIEC:
 

praktyczny charakter nauczania jest zapewnio-
ny dzięki naciskowi na naukę języka hiszpańskie-
go o profilu językoznawczym i przedmioty języko-
znawcze;

zajęcia odbywają się w godzinach popołudnio-
wych, by umożliwić studentom podjęcie pracy 
w godzinach porannych lub ułatwić studiowanie 
także innego kierunku.



TAK, jeżeli:

jesteś zainteresowany poznawaniem 
nowych kultur i rozumiesz, że wymaga to 
postawy pełnej szacunku i otwartości;

chciałbyś bliżej poznać język hiszpań-
ski, bogatą literaturę, kulturę, sztukę kra-
jów hiszpańskiego obszaru językowego;

jesteś otwarty na świat i dialog między-
kulturowy; 

wykazujesz zainteresowanie tekstami 
kultury (literaturą, kinem, sztuką) oraz 
bieżącą sytuacją społeczno-polityczną 
i stosunkami międzynarodowymi;

CZY TEN KIERUNEK JEST DLA 
MNIE?

Absolwenci hispanistyki stosowanej na 
Wydziale Neofilologii UW pracują przede 
wszystkim: 

w instytucjach kultury i mediach;
w firmach o zasięgu międzynarodowym;
w korpusie dyplomatycznym;
w instytucjach wymagających dialo-

gu międzykulturowego;
w wielokulturowym środowisku; 
w korporacyjnych działach HR; 
w szkolnictwie. 

GDZIE ZNAJDE PRACE PO TYM 
KIERUNKU?

studenci mogą realizować swoje 
artystyczne pasje w hiszpańskoję-
zycznym teatrze studenckim Antes del 
amanecer;

studenci hispanistyki stosowanej 
mają możliwość uczestnictwa w wy-
kładach gościnnych, spotkaniach 
z pisarzami i pisarkami hiszpańskiego 
obszaru językowego, jak również ze 
specjalistami z innych, międzynarodo-
wych ośrodków badawczych.

lubisz uczyć się języków obcych i chcesz 
zgłębić tajniki ich funkcjonowania. 

Studia I stopnia: tryb niestacjonarny
         (wieczorowy)

Szczegółowe informacje dotyczące 
rekrutacji na hispanistykę stosowaną 
znajdują się pod następującym linkiem: 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PEL-
NE2021/programme/NW1-IB-H/  
(niestacjonarne studia I stopnia)

Zapraszamy na stronę internetową 
i do mediów społecznościowych 
Instytutu Studiów Iberyjskich i Ibe-
roamerykańskich oraz Wydziału 
Neofilologii UW.

Strona Instytutu Studiów Iberyjskich 
i Iberoamerykańskich: https://www.
iberystyka.uw.edu.pl/ 

Strona Wydziału Neofilologii UW:  
https://neofilologia.uw.edu.pl/

Facebook: https://www.facebook.
com/iberystykauw

Facebook Samorządu Studentów: 
https://www.facebook.com/Sa-
morzadISIiIUW 

Instagram: https://www.instagram.
com/iberystyka_plus_uw/ 

YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UC81K7b9pZjv0z4qCvzrT6zw 

Zapraszamy też do zapoznania się  
z nagraniem promocyjnym Instytutu 
Studiów Iberyjskich i Iberoamery-
kańskich UW: https://www.youtube.
com/watch?v=r_988UWggRk

JAKIE TRYBY STUDIOW MAM DO 
WYBORU NA TYM KIERUNKU?

JAK MOGE DOSTAC SIE NA 
TEN KIERUNEK?

GDZIE MOGE ZNALEZC WIE-
CEJ INFORMACJI? 


