
Antwerpia, nietypowe miasto studenckie 

Antwerpia to autentyczne miasto studenckie, w którym mieszkają studenci lub którego 

mieszkańcy studiują. Mieszkanie, studia, praca i zabawa łączą sie tu w spójną całość, 

nic więc dziwnego, że Antwerpia to najszybciej rosnące miasto studenckie we Flandrii. 

Antwerpia liczy sobie 45 000 studentów, co sprawia, że jest drugim co do wielkości 

flamandzkim miastem studenckim. I chociaż liczby bezsprzecznie to potwierdzają, miasto nie 

jest jako takie odbierane. Spowodowane jest to tym, że studenci nie koncentrują się tutaj 

wokół jednej dzielnicy, a podczas weekendów i w okresie wakacyjnym nie opuszczają 

miasta. Jako student nie zajmujesz się więc tylko swoimi studiami, ale stajesz się też 

mieszkańcem miasta.  

Miasto nad wartką rzeką  

Skalda, rzeka przecinająca miasto, jest inspiracją oferowanych tu kierunków studiów, a także 

prowadzonych tu badań naukowych.  W Antwerpii można podjąć studia  na kierunkach 

związanych z pracą w porcie lub na wodzie – od logistyki po nauki morskie i inżynierię 

morską. Jednocześnie Skalda jest bardzo miłym miejscem na naukę - uczyć się tu można z 

widokiem na wodę, a brzegi rzeki są z pewnością the place to be dla tych, którzy szukają 

miejsca na odpoczynek. 

Innowacyjne miasto wiedzy 

W Antwerpii można zostać kimkolwiek się tylko zapragnie - jest tutaj 200 kierunków studiów, 

od ogólnych po unikalne, renomowane studia. Uczelnie w Antwerpii mogą poszczycić się 

międzynarodowymi, wybitnymi badaniami naukowymi w różnorodnych dziedzinach życia. 

Gate15, rzeczywiste i wirtualne miejsce spotkań założone przez i dla studentów pilnuje byś 

nie zagubił sie w tej bogatej ofercie. A kiedy ukończysz studia, drogę wskażą ci liczne 

inkubatory przedsiębiorczości. Nic więc dziwnego, że w Antwerpii znaleźć można tyle start-

upów. 

Kreatywne miasto 

Antwerpia wprost oddycha kreatywnością.  Ocierasz się tu o nazwiska takie jak Rubens 

Tuymans i Raf Simons. Spacer po Antwerpii to przechadzka od jednej perły architektury do 

drugiej. A dzielenica diamentów zaskoczy cię pięknem pracy szlifierzy, projektantów biżuterii 

i złotników.  W mieście licznie obecne są także kreatywne kierunki studiów, które sprawiają, 

że miasto z dumą prezentuje nowe talenty.  



Metropolia na ludzką skalę 

Jako student będziesz jednym z ponad 500 000 mieszkańców miasta reprezentujących 

bogatą, różnorodną grupę składającą się ze 174 narodowości. Z całą pewnością można więc 

mówić o mieście kosmopolitycznym...  jednakże mieście na ludzką skalę. Wszystko jest tutaj 

w zasięgu ręki i łatwo dostępne. Różnorodność charakteryzująca to zaskakujące miasto  

wzbogaca doznania każdego studenta.  

Bez wątpienia to zauważysz: Antwerpia to miasto o wielu obliczach, w którym stopniowo 

zaczynasz czuć się jak w domu. Zakład, że wkrótce dumnie będziesz nazywać siebie 

“mieszkańcem Antwerpii”? 

 

 


