
Miasto studenckie, które również w weekend tętni 

życiem  

Antwerpia to najszybciej rosnące miasto studenckie we Flandrii. Z 45 000 studentów, 

których gości na swych uczelniach, zajmuje obecnie drugie miejsce.  Dzięki 200 

kierunkom studiów możesz zostać w Antwerpii tym, kim tylko zapragniesz!  

Nauka z widokiem na wodę 

Będąc miastem nad rzeką – Antwerpia położona jest na obu brzegach Skaldy – miasto szczyci się bez 

likiem badań naukowych i kierunkow studiów związanych z pracą na wodzie lub w porcie. Należy 

wymienić  takie kierunki jak transport i logistyka, a także nauki morskie i inżynieria morska. Wyższa 

Szkoła Żeglugi Morskiej jako jedyna uczelnia w Belgii oferuje kształcenie na wspomnianych  

kierunkach. Nikogo nie powinno to dziwić, gdyż jak wiadomo port w Antwerpii pomimo, iż położony w 

głębi lądu, jest drugim co do wielkości portem w Europie. Aczkolwiek położenie „portu morskiego” w 

głębi lądu jest również jego atutem przyczyniając się do szybszego transportu towarów w głąb kraju. 

Taka lokalizacja wzbudza zachwyt nie tylko uczących się nad Skaldą lub szukających na jej brzegu 

rozrywki studentów. 

Studia i kreatywność 

Antwerpia aż wrze od kreatywnych talentów. Obok morskich kierunkow studiów można się tu oddać  

pełnym życia studiom na kierunkach wzornictwo, multimedia i sztuka. Miasto daje schronienie na 

przykład jednej z najbardziej wpływowych szkół mody na świecie: do absolwentów  Królewskiej 

Akademii Sztuk Pięknych zalicza się  „Szóstka z Antwerpii”, a także wybitne nazwiska takie jak Martin 

Margiela, Véronique Branquinho i Bruno Pieters. Obiecujące talenty również dzisiaj opuszczają mury 

tej uczelni. Wielu byłych jej studentów zajmuje obecnie wysokie stanowiska w międzynarodowych 

domach mody i zespołach teatralnych. 

Przełomowe badania naukowe 

Nauka w Instytucie Medycyny Tropikalnej, jak i prowadzone tam badania także przykuwają uwagę: w 

umiarkowanym klimacie morskim instytut ten prowadzi przełomowe badania nad chorobami 

tropikalnym. Badania te uzupełniają równie wybitne prace badawcze nad wirusem AIDS - naukowcy z 

Antwerpii, zainspirowani przez Petera Piota, światowej sławy naukowca i byłego dyrektora naczelnego 

UNAIDS, położyli tu fundament pod międzynarodowy program walki z wirusem HIV i AIDS. 

Wybitni naukowcy 

Młody, nowoczesny uniwersytet w Antwerpii to miejsce skupiające liczne badania naukowe, które 

często spotykają sie z szerszym odzewem w świecie. Badania skoncentrowane są wokół 9 różnych 

dziedzin, w których Uniwersytet w  Antwerpii już od lat zajmuje czołową pozycję w świecie: od badań 



nad nowymi lekami do badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem. Nawet w tym co najmniejsze 

uniwersytet zalicza się do największych: uczelnia posiada najsilniejszy mikroskop elektronowy 

pozwalający przeprowadzać badania w skali nano.   

Mieszkanie, życie i studiowanie 

Bez względu na to co w Antwerpii studiujesz, nigdy nie jesteś tu po prostu „studentem”. Stajesz się 

częścią miasta: mieszkasz, żyjesz i studiujesz pośród jego społeczności. Pomimo tego, iż Antwerpia 

statystycznie jest typowym miastem studenckim, nigdy nie jest w ten sposób odbierana. Studenci i 

mieszkańcy łączą się w jedno, a uniwersyteckie kampusy rozrzucone są po całym mieście. W każdej z 

dzielnic Antwerpii studenci czują się jak w domu. Mają tu również swoje własne, stałe miejsce - GATE 

15, rzeczywistą i wirtualną platformę założoną przez i dla studentów. Skupia ona studentów różnych 

uczelni i pozwala im lepiej poznać życie studenckie w Antwerpii. Poza tym większość studentów w 

weekend i w okresie wakacyjnym pozostaje w mieście, co spowodowane jest zapewne bogatą ofertą 

kulturalną z mnóstwem imprez oraz licznymi kawiarniami, restauracjami, a także sklepami.  

Od studenta do młodego przedsiębiorcy 

Nawet wtedy, gdy już odebrałeś dyplom nie opuszczasz tego miasta. Oferowane w Antwerpii kierunki 

studiów pokrywają się z potrzebami lokalnego rynky pracy i tutejszej ekonomii i gospodarki, umożliwia 

to szybki start i sprawia, że... pozostajesz w tym mieście, gdyż Antwerpia wprost przepada za 

absolwentami rozpoczynającymi tu karierę zawodową. W najbardziej widocznych miejscach, niekiedy 

z pomocą partnerów prywatnych, rozwijają się tu lokalizacje biznesowe dla początkujących. Także 

uczelnie w Antwerpii dopingują przedsiębiorczych studentów swoim projektem TAKEOFFANTWERP.  

A miejska sieć czujnikowa City of Things  pozwala znaleźć star-upom grupę testową nowych 

technologii.  Wszystko po to, by zatrzymać w Antwerpii potencjał ludzki i być świadkiem jego 

(światowego) sukcesu.  


