
Iberystyka:
HISPANISTYKA



Nauka języka hiszpańskiego prowadzi 
do poznania i zrozumienia literatury, 
kultury i historii Hiszpanii oraz krajów 
Ameryki Łacińskiej.

To znaczy, że studia na iberystyce: 
hispanistyce to nie tylko nauka języka 
hiszpańskiego (kontynuacja rozpoczę-
tej nauki lub nauka od podstaw, pro-
wadząca do osiągnięcia poziomu C1 
po trzech latach), lecz także rozwijanie 
umiejętności potrzebnych przyszłym 
iberystom oraz nabywanie obszernej 
wiedzy z dyscyplin: językoznawstwa, li-
teraturoznawstwa, historii oraz nauk o 
kulturze i religii, jak również w zakresie 
metodologii nauczania języków obcych.     

Na  studiach na kierunku iberystyka: 
hispanistyka nauczysz się biegle języ-
ka hiszpańskiego; będziesz miał także 
możliwość poznania współurzędowych 
języków Hiszpanii (katalońskiego, ba-
skijskiego, galisyjskiego);

poznasz bogactwo literatury, kultu-
ry, sztuki i historii Hiszpanii oraz krajów 
Ameryki Łacińskiej;

dzięki zajęciom językoznawczym zro-
zumiesz system języka hiszpańskiego;
 

studia na tym kierunku rozwiną Twoją 
kreatywność i ciekawość świata;

masz możliwość rozpoczęcia mo-
dułu dydaktycznego, po ukończeniu 
którego (w toku studiów I i II stopnia) 
zdobędziesz uprawnienia do nauczania 
języka hiszpańskiego w szkolnictwie 

Studenci iberystyki mają możli-
wość skorzystania z bogatej oferty 
programu Erasmus, oferującej sty-
pendia wyjazdowe na 40 najbardziej 
prestiżowych uczelniach w Hiszpa-
nii, Portugalii i innych krajach euro-
pejskich; 

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

dodatkowo mogą wziąć udział 
w kursach językowych i stażach 
badawczych w Katalonii, Kraju Ba-
sków i Galicji;

 
studenci mają także możliwość 

wzięcia udziału w krajowym pro-
gramie wymiany międzyuczelnianej 
MOST;

TO, CO WYROZNIA TEN KIERU-
NEK:INTERDYSCYPLINARNOSC

CZEGO MOGE SIE SPODZIE-
WAC POZA ZAJECIAMI?CO TO DOKŁADNIE OZNACZA, 

ZE TEN KIERUNEK JEST IN-
TERDYSCYPLINARNY?

WARTO WIEDZEC:
 
studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW w zakresie hispanistyki i portugalistyki 
charakteryzuje ogromna różnorodność nauczanych przedmiotów – są to m.in.: kursy pisma Majów i języka  
rdzennych mieszkańców Meksyku (nahuatl), kino hiszpańsko- i portugalskojęzyczne, polityka i dyplomacja 
w krajach Ameryki Łacińskiej, najnowsze zjawiska w literaturach hiszpańskojęzycznych oraz portugalsko-
języcznych i ich związki z popkulturą, muzyka w kulturze brazylijskiej, historia Wyspy Wielkanocnej, zabytki 
kultury arabskiej w Hiszpanii, literatura portugalskojęzycznych krajów Afryki.

CZEGO WŁASCIWIE SIE DOWIEM 
I NAUCZE NA TYM KIERUNKU?

publicznym i prywatnym, jak również 
w szkolnictwie wyższym.

odnajdziesz się na rynku pracy, tak-
że w krajach hiszpańskojęzycznych. 



CZY TEN KIERUNEK JEST DLA 
MNIE?

TAK, jeżeli:

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

studenci mogą skorzystać z bogatej 
oferty działających w Instytucie Stu-
diów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 
UW kół naukowych związanych z litera-
turą, tłumaczeniami i kulturą;

mają możliwość uczestniczenia w 
pracach kilku grup badawczych, a tak-
że publikowania w czasopiśmie stu-
denckim Ponto e Signo;

studenci mogą realizować swoje ar-
tystyczne pasje w hiszpańskojęzycznym 
teatrze studenckim Antes del amanecer;

studenci Instytutu Studiów Iberyjskich 
i Iberoamerykańskich mają możliwość 
uczestnictwa w wykładach gościnnych, 
spotkaniach z pisarzami i pisarkami hisz-
pańskiego obszaru językowego, jak rów-
nież ze specjalistami z innych, międzyna-
rodowych ośrodków badawczych.

chciałbyś bliżej poznać język hisz-
pański, bogatą literaturę, kulturę, sztu-
kę krajów hiszpańskiego obszaru języ-
kowego;

jesteś otwarty na świat i dialog mię-
dzykulturowy; 

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

lubisz uczyć się języków obcych,  
a język obcy traktujesz jako narzędzie 
do poznania kultury, literatury i historii 
innych krajów.

Absolwenci iberystyki na Wydziale Neofi-
lologii UW pracują przede wszystkim: 

w instytucjach kultury i mediach; 

w  firmach o zasięgu międzynarodowym;

w korpusie dyplomatycznym; 

w instytucjach wymagających dialo-
gu międzykulturowego;

GDZIE ZNAJDE PRACE PO TYM 
KIERUNKU?

w wielokulturowym środowisku; 

w korporacyjnych działach HR; 

w szkolnictwie. 

Studia I stopnia: tryb stacjonarny

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

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PEL-
NE2021/programme/S1-IB-H/
(stacjonarne studia I stopnia)

JAKIE TRYBY STUDIOW MAM DO 
WYBORU NA TYM KIERUNKU?

JAK MOGE DOSTAC SIE NA 
TEN KIERUNEK?



Zapraszamy na stronę internetową i do 
mediów społecznościowych Instytutu 
Studiów Iberyjskich i Iberoamerykań-
skich 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/iberysty-
kauw

Facebook Samorządu Studentów:
https://www.facebook.com/Samorza-
dISIiIUW 

Instagram:
https://www.instagram.com/iberysty-
ka_plus_uw/ 

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

GDZIE MOGE ZNALEZC WIE-
CEJ INFORMACJI? 



Iberystyka:
PORTUGALISTYKA



Nauka języka portugalskiego prowa-
dzi do poznania i zrozumienia literatu-
ry, kultury i historii Portugalii, Brazylii i 
innych krajów portugalskiego obszaru 
językowego.  

To znaczy, że studia na portugalistyce 
to nie tylko nauka języka portugalskie-
go, prowadząca do osiągnięcia pozio-
mu C1, lecz także nabywanie obszernej 
wiedzy z dyscyplin: językoznawstwa, 
literaturoznawstwa, historii, nauki o 
kulturze i religii oraz (dla chętnych) me-
todologii nauczania języków obcych.     

Na  studiach na kierunku iberystyka: 
portugalistyka w Instytucie Studiów 
Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW 
nauczysz się biegle języka portugal-
skiego (poziom docelowy to C1); 

poznasz bogactwo literatury, kultu-
ry, sztuki i historii Portugalii, Brazylii, a 
także – co jest unikatową ofertą na pol-
skich uczelniach wyższych – krajów PA-
LOP (Krajów Afrykańskich Urzędowego 
Języka Portugalskiego);

dzięki zajęciom językoznawczym zro-
zumiesz system języka portugalskiego;

 
dzięki nabytemu warsztatowi odczy-

tywania tekstów kultury, wykraczające-
mu poza ramy antropologii czy literatu-
roznawstwa, staniesz się świadomym, 
wykształconym odbiorcą dzieł sztuki 
współczesnej;

studia na kierunku iberystyka: portu-
galistyka rozwiną Twoją kreatywność 
i ciekawość świata;

masz możliwość rozpoczęcia modułu 
dydaktycznego, po ukończeniu którego 

Studenci iberystyki mają możli-
wość skorzystania z bogatej oferty 
programu Erasmus, oferującej sty-
pendia wyjazdowe na 40 najbardziej 
prestiżowych uczelniach w Hiszpa-
nii, Portugalii i innych krajach euro-
pejskich; 

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

dodatkowo mogą wziąć udział 
w kursach językowych i stażach 
badawczych w Katalonii, Kraju Ba-
sków i Galicji;

 
studenci mają także możliwość 

wzięcia udziału w krajowym pro-
gramie wymiany międzyuczelnianej 
MOST;

TO, CO WYROZNIA TEN KIERU-
NEK:INTERDYSCYPLINARNOSC

CZEGO MOGE SIE SPODZIE-
WAC POZA ZAJECIAMI?

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

WARTO WIEDZEC:
 
Studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW 
w zakresie hispanistyki i portugalistyki charakteryzuje ogromna 
różnorodność nauczanych przedmiotów – są to m.in.: kursy pisma 
Majów i języka  rdzennych mieszkańców Meksyku (nahuatl), kino 
hiszpańsko- i portugalskojęzyczne, polityka i dyplomacja w krajach 
Ameryki Łacińskiej, najnowsze zjawiska w literaturach hiszpań-
skojęzycznych oraz portugalskojęzycznych i ich związki z popkul-
turą, muzyka w kulturze brazylijskiej, historia Wyspy Wielkanocnej, 
zabytki kultury arabskiej w Hiszpanii, literatura portugalskojęzycz-
nych krajów Afryki.

CZEGO WŁASCIWIE SIE DOWIEM 
I NAUCZE NA TYM KIERUNKU?

(w toku studiów I i II stopnia) zdobę-
dziesz uprawnienia do nauczania ję-
zyka portugalskiego w szkolnictwie 
publicznym i prywatnym jak również 
w szkolnictwie wyższym.

odnajdziesz się na rynku pracy, 
także w krajach portugalskojęzycz-



CZY TEN KIERUNEK JEST DLA 
MNIE?

TAK, jeżeli:

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

studenci mogą skorzystać z bogatej 
oferty działających w Instytucie Stu-
diów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 
UW kół naukowych związanych z litera-
turą, tłumaczeniami i kulturą;

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

studenci mogą realizować swoje arty-
styczne pasje w portugalskojęzycznym 
teatrze studenckim Pisca-Pisca; 

studenci iberystyki mają możliwość 
uczestnictwa w wykładach gościnnych, 
spotkaniach z pisarzami i pisarkami hisz-
pańskiego obszaru językowego, jak rów-
nież ze specjalistami z innych, międzyna-
rodowych ośrodków badawczych.

chciałbyś bliżej poznać język portu-
galski, bogatą literaturę, kulturę, sztu-
kę krajów portugalskiego obszaru języ-
kowego;

jesteś otwarty na świat i dialog mię-
dzykulturowy; 

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

lubisz uczyć się języków obcych,  
a język obcy traktujesz jako narzędzie 
do poznania kultury, literatury i historii 
innych krajów.

Absolwenci iberystyki na Wydziale Neofi-
lologii UW pracują przede wszystkim: 

w instytucjach kultury i mediach; 

w  firmach o zasięgu międzynarodowym;

w korpusie dyplomatycznym; 

w instytucjach wymagających dialo-
gu międzykulturowego;

GDZIE ZNAJDE PRACE PO TYM 
KIERUNKU?

w wielokulturowym środowisku; 

w korporacyjnych działach HR; 

w szkolnictwie. 

Studia I stopnia: tryb stacjonarny

Szczegółowe informacje dotyczące 
rekrutacji na portugalistykę znajdu-
ją się pod następującym linkiem: 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/
programme/S1-IB-P/?from=field:P_IB-P
 (stacjonarne studia I stopnia)

JAKIE TRYBY STUDIOW MAM DO 
WYBORU NA TYM KIERUNKU?

JAK MOGE DOSTAC SIE NA 
TEN KIERUNEK?



Zapraszamy na stronę internetową i do 
mediów społecznościowych Instytutu 
Studiów Iberyjskich i Iberoamerykań-
skich 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/iberysty-
kauw

Facebook Samorządu Studentów:
https://www.facebook.com/Samorza-
dISIiIUW 

Instagram:
https://www.instagram.com/iberysty-
ka_plus_uw/ 

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

GDZIE MOGE ZNALEZC WIE-
CEJ INFORMACJI? 


