
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 Antwerpia różni się nieco od innych 

miast studenckich: studenci nie koncentrują się tutaj wokół jednej dzielnicy, lecz rozrzuceni są 

po całym mieście. Co więcej, 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  

Wodami Skaldy, rzeki przecinającej miasto, przypływa i odpływa wiedza, doświadczenie i 

inspiracja – zjawisko to wzmacnia i określa oferowane tu kierunki studiów, a także charakter 

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. 

Wyższa Szkoła Żeglugi Morskiej jest ponadto jedyną  w Belgii uczelnią oferującą kształcenie 

na wspomnianych kierunkach.   

Skalda i port w Antwerpii oferują znacznie więcej niż tylko pasjonujące tematy studiów, są 

również bardzo miłym  miejscem na naukę, bo uczyć się tu można z widokiem na wodę, a 

brzegi rzeki Skaldy są z pewnością the place to be dla tych, którzy szukają miejsca na 

odpoczynek. 

Innowacyjne miasto wiedzy 

Dzięki uczelniom tego miasta można zostać kimkolwiek się tylko zapragnie - jest tutaj 200 

kierunków studiów, od ogólnych po unikalne, renomowane studia. Z całego świata  napływają 

tu studenci i badacze, którzy dążą do zdobywania ukierunkowanej wiedzy na wysokim 

poziomie. Uczelnie w Antwerpii mogą dzięki temu poszczycić się międzynarodowymi, 

wybitnymi badaniami naukowymi w różnorodnych dziedzinach życia – od badań nad nowymi 

lekami po badania nad trwałym i zrównoważonym rozwojem. .  

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

zagubił sie w tej bogatej ofercie. A kiedy ukończysz studia, czekają na ciebie drogowskazy 

prowadzące do świetlanej kariery zawodowej. Oferowane w Antwerpii kierunki studiów 



pokrywają się z potrzebami lokalnego rynku pracy i tutejszej gospodarki, umożliwia to szybki 

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

absolwentami rozpoczynającymi tu karierę zawodową. Młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na 

solidne wsparcie. W najbardziej widocznych miejscach miasta wyłaniają sie inkubatory 

przedsiębiorczości z TAKEOFFANTWERP w ich newralgicznym centrum, za którymi, śladem 

torowym, podążają najprzeróżniejsze start-upy. 

Kreatywne miasto 

Antwerpia wprost oddycha kreatywnością – od Rubens po Tuymansa i od „Szóstki z 

Antwerpii” po Rafa Simonsa. Spacer po Antwerpii to przechadzka od jednej perły architektury 

do drugiej: nawet sklepy na Meir, najliczniej odwiedzanej ulicy handlowej w Belgii, znalazły 

schronienie w stylowych rokokowych budynkach mieszkalnych. Nieco dalej od nich znajdziesz 

w Diamond Square Mile, dzilenicy diamentów, lśniącą kolekcję rzemiosła artystycznego. 

W mieście licznie obecne są także kreatywne kierunki studiów – od designu i wzornictwa 

przemysłowego poprzez taniec i muzykę, aż po sztuki wizualne, architekturę i modę. Wydział 

mody Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych nigdzie na świecie nie potrzebuje reklamy. A 

Królewskie Konserwatorium Muzyczne oferujące kształcenie na kierunkach taniec, aktorstwo i 

muzyka zapewnia tu artystyczny rozwój.  

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. 

Antwerpia to miasto, które nieustannie zaskakuje. Charakteryzująca je różnorodność, 

wzbogaca doznania każdego studenta. Rozkoszujesz się tu smakami całego świata, 

obchodzisz Chiński Nowy Rok lub do upadłego bawisz się podczas egzotycznej parady 

BorgerRio. Miłośnicy muzyki znajdą tu budynek opery równie szybko jak alternatywną salę 

koncertową, mogą też potańczyć na festiwalu Loundry Day. W czasie imprez organizowanych 

w ramach Lata w Antwerpii można uszczknąć nieco z międzynarodowych wydarzeń 

kulturalnych, podczas gdy Zima w Antwerpii ociepla koniec starego roku.  

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

pozwalają się odkryć. Pomału, coraz bardziej zaczynasz czuć się tu jak w domu. Zakład, że 

wkrótce dumnie będziesz nazywać siebie “mieszkańcem Antwerpii”? 


