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Dlaczego język hiszpański?
To język urzędowy w 21 państwach - szacuje się, że ok. 500
milionów ludzi na świecie posługuje się tym językiem. 
W przeciągu ostatnich lat zainteresowanie tym językiem wzrosło
kilkukrotnie. Do 2030 r. liczba ta ma wzrosnąć do 535 mln. 
 Czwarty język po chińskim, angielskim i hindi pod względem liczby 
 posługujących się nim ludzi na świecie.
Nieoficjalnie   drugim językiem w Stanach Zjednoczonych. Do
2050 r. będzie to kraj z największą ilością hiszpańskojęzycznych
obywateli na świecie.
Jest jednym z najważniejszych języków na arenie
międzynarodowej, w świecie polityki, ekonomii, kultury oraz
jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, UEFA i ONZ.
Wydawanych jest ponad 900 gazet (m.in. znane magazyny takie, jak
People, Newsweek, Time, Glamour), emitowanych wiele kanałów
telewizyjnych (m.in. BBC i CNN news) i stacji radiowych po     
 hiszpańsku.
Znajomość hiszpańskiego pozwala lepiej poznać kulturę,
mentalność oraz zwyczaje mieszkańców krajów
hiszpańskojęzycznych.    
Jeśli lubisz podróżować, to znajomość hiszpańskiego może przydać
Ci się praktycznie wszędzie.

Język hiszpański daje Ci   w i e l e    m o ż l i w o ś c i !!!

Chociaż hiszpański wydaje się być dla niektórych językiem
egzotycznym,   może okazać się właśnie tym  czymś, co zainteresuje
Twojego przyszłego pracodawcę - że w Polsce nie brakuje firm      
 z kapitałem hiszpańskim.

 

Dlaczego

Nauka języka hiszpańskiego to czysta przyjemność!!!



Dlaczego język hiszpański?
Wielu twórców pochodzi właśnie z Hiszpanii lub Ameryki Łacińskiej:
Enrique Iglesias, Shakira, Santana, Juanes, Ricky Martin, Jennifer
López, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Javier Bardem, Salma
Hayek, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Picasso, Dalí,
Velázquez, Goya, Cervantes, Vargas Llosa, Cortázar, Borges, García
Márquez i wielu innych – dla nich wszystkich hiszpański jest
językiem ojczystym!
„Don Kichot z La Manchy” Cervantesa to druga na świecie
najczęściej tłumaczona książka.
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wyjazdów na kurs
hiszpańskiego do Szkoły Mester w Salamance by doskonalić
język i poznać kulturę Hiszpanii.
Razem z Tobą zorganizujemy dni promujące kulturę Hiszpanii i
Ameryki Łacińskiej.
Jeśli interesuje Cię kino, mamy dla Ciebie propozycję: klub kina
hiszpańskojęzycznego.
Interesuje Cię historia i sztuka? Będziesz miał możliwość
uczestnictwa w zajęciach z historii i kultury krajów
hiszpańskiego obszaru językowego.
Lubisz pisać? Przed Tobą udział w konkursie wypracowań w języku
hiszpańskim „Giner de los Ríos”…

 

 
 

język hiszpański?

I wcale nie jest trudny!!!



translatoryka
językoznawstwo
literatura, kultura i media
język hiszpański w biznesie i turystyce
iberystyka i filologia angielska
dziennikarstwo
filologia hiszpańska z drugim językiem obcym
filologia hiszpańska z etyką
filologia hiszpańska z translatoryką
filologia hiszpańska z turystyką międzynarodową i
hotelarstwem
filologia hiszpańska ze specjalnością latynoamerykańską

Studia na różnych filologiach, gdzie wymagany jest język
angielski lub na filologii hiszpańskiej. 
Przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na
kierunku filologii hiszpańskiej: 
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