
 

   
 

 

Język polski w ramach studiów lingwistyki stosowanej 

na KU Leuven Campus Brussel 
 

 

W rozpoczynającym się roku akademickim 2015-2016 oferujemy studia języka polskiego w 

ramach programu lingwistyki stosowanej (toegepaste taalkunde). Studia odbywają się na 

Wydziale Humanistycznym, Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium, na Kampusie w 

Brukseli (KU Leuven Campus Brussel). Szeroki już dzisiaj program lingwistyki stosowanej 

zostaje tym samym poszerzony o kolejny język.   

 

Ponieważ język niderlandzki stanowi na studiach język główny, od kandydatów wymagana 

jest jego znajomość na poziomie języka ojczystego. Jako pierwszy język obcy studenci będą 

mogli wybrać język angielski, francuski lub niemiecki. Kolejnym, drugim językiem obcym 

będzie, między innymi, język polski. Tego rodzaju kombinację języków w ramach studiów 

wyższych w Belgii proponujemy jedynie na naszym brukselskim kampusie KU Leuven.  

 

W ramach wymiany naukowej KU Leuven Campus Brussel współpracuje m. in. z 

Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z 

Katolickim Uniwersytetem Jana Pawła II w Lublinie. W miarę upływu lat współpraca z 

innymi jednostkami naukowymi w Polsce będzie się poszerzała. 

 

Nabór studentów na pierwszy rok studiów trwa do pierwszego tygodnia października 

br. Zapisy na drugi rok studiów, 2016-2017, przeprowadzony zostanie we wrześniu 

następnego roku, a na kolejny trzeci rok studiów, 2017-2018, we wrześniu roku 2017. W ten 

sposób po trzech latach będziemy mogli zaproponować pełny program licencjacki (bachelor) 

z językiem polskim, jako drugim językiem obcym. Po uzyskaniu dyplomu licencjata możliwa 

będzie dalsza nauka na poziomie magisterskim, na którym studenci będą mogli wybrać opcję 

języka polskiego pośród trzech kierunków: tłumaczenia pisemnego, tłumaczenia ustnego oraz 

komunikacji wielojęzycznej.  

 

Proponując język polski na KU Leuven Campus Brussel oferujemy unikalną możliwość tym, 

którzy pragną zmierzyć się żywiołem języka polskiego w międzynarodowej metropolii, jaką 

jest Bruksela. Od ponad dziesięciu lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej, do NATO 

należy od roku 1999. Polak, Donald Tusk został prawie rok temu powołany na 

przewodniczącego Rady Europejskiej. Dzięki wciąż wzrastającej polskiej gospodarce i 

postępującej integracji krajów Europy Wschodniej, znaczenie Polski na polu 

międzynarodowym wciąż się potęguje. Na rynku pracy oznacza to zapotrzebowanie na 

różnego rodzaju tłumaczy oraz ekspertów w dziedzinie komunikacji międzykulturowej, 

jednym słowem specjalistów z gruntowną znajomością języka i kultury polskiej. Popyt na 

specjalistów będzie zapewne rósł. 



 

Zapraszamy zainteresowanych przekładem i tych, którym bliska jest polska kultura i literatura 

oraz tych, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w nauce języka polskiego.  

 

 

 

dr. Sylvia Liseling-Nilsson,  

wykładowca języka polskiego na KU Leuven Campus Brussel 

 

 
 

 

 

Zapisy: 

 

Dienst Studentenadministratie 

Warmoesberg 23 

1000 Brussel 

Tel. 02/210 13 05 

sa.brussel@kuleuven.se 

 

Informacja nt kierunku: 

https://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/campussen/campusbrussel 
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