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Studia azjatyckie – Chiny i Azja Wschodnia 

 

Dlaczego warto u nas studiować? 

 
 

Chiny już dziś są największą fabryką, największym bankierem i największym 

inwestorem świata. Rola tego kraju i całego regionu Azji Wschodniej stale rośnie i nie ma 

wątpliwości wśród ekspertów, że Chiny w XXI wieku staną się najprawdopodobniej 

supermocarstwem światowym detronizując Stany Zjednoczone. Różne są tylko prognozy, 

kiedy to może nastąpić. Pozycja Zachodu, niestety, wyraźnie słabnie i musi się on uczyć 

nowych realiów i kultur azjatyckich dla owocnej współpracy z tamtejszymi krajami.  

 

Już za 20-30 lat świat będzie więc wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj, tym bardziej, iż 

Azja ma swoje bogate dziedzictwo kulturowe, a także religie i filozofie odmienne od 

zachodnich. Wraz z rozwojem gospodarczym następuje tam także renesans rodzimych 

tradycji, które powinniśmy poznawać. 

 

 
Profesor Gawlikowski na Chińskim Nowym Roku objaśnia jego tradycje 

 



Na naszych studiach przygotowujemy ekspertów od spraw chińskich i azjatyckich dla 

Polski i Europy, z dwiema specjalizacjami: dyplomacja i organizacje międzynarodowe, albo 

biznes. Nasze studia są dla osób twórczych, z otwartą głową i nie bojących się nowych 

wyzwań. Absolwenci będą mogli ułożyć sobie ciekawe życie działając między Azją i Europą.  

 

Studia wymagają jednak dużo pracy. Już sama, i to intensywna, nauka języka 

chińskiego wymaga sporego wysiłku, a trzeba jeszcze sporo czytać, by zdobywać wiedzę. Dla 

pracy w środowisku międzynarodowym dokształcamy jeszcze naszych studentów w języku 

angielskim. Oferujemy różnorodne zajęcia o Azji prowadzone przez najlepszych polskich 

specjalistów, także osób z praktycznym doświadczeniem pracy z Azjatami. Uczą u nas byli 

ambasadorowie w krajach azjatyckich – znani polscy eksperci. Wielu naszych wykładowców 

ma doświadczenia pracy z biznesem.  

 

Nasz profil można określić jako studia regionalne skoncentrowane na Chinach i 

sprawach  współczesnych, ale zarazem oferujemy podstawową i dość wszechstronną wiedzę o 

całej Azji Wschodniej (od Japonii po Indonezję), jak też elementarną znajomość innych 

regionów i cywilizacji tego kontynentu. Zapoznajemy też studentów z tradycjami azjatyckimi, 

na tyle, by mogli lepiej rozumieć partnerów z tamtego kontynentu.   

 

W naszym programie jest wiele oryginalnych zajęć, jakich nie ma na żadnym innym 

uniwersytecie. Np. oferujemy wykład Kultury kulinarne i biesiadne Azji, pamiętając, że wiele 

ważnych spraw załatwia się przy biesiadnym stole, gdzie trzeba umieć się zachować.  

 

 
 

Chiński Nowy Rok – atrakcje dla ciała 

 

Zamiast standardowego WF oferujemy przedmiot: Ciało i duch w kulturach azjatyckich 

z ćwiczeniami kung-fu, jogi, itp. Dużo uwagi poświęcamy religiom i kulturom biznesowym. 

 

Każdy nasz student może wyjechać na semestr (albo rok) nauki języka do Chin, a także 

wspieramy wyjazdy do innych krajów azjatyckich. Nasi studenci mogą jednak już podczas 



studiów nawiązywać kontakty z Chińczykami i innymi Azjatami, gdyż wielu ich studiuje na 

naszym uniwersytecie. 

 

Nasi studenci mają swoje Koło Naukowe, które organizuje różne imprezy i stwarza 

możliwości działania. Mamy świetną bibliotekę (sala N-102), także z zasobami filmowymi. 

Od wielu lat wydajemy najlepsze w Polsce czasopismo o Azji współczesnej: „Azja-Pacyfik: 

Społeczeństwo, Polityka, Gospodarka”. Wszystkie tomy archiwalne dostępne są bezpłatnie na 

stronie www.azja-pacyfik.pl. Co miesiąc (z wyjątkiem wakacji) organizujemy w Bibliotece 

Publicznej na ul. Koszykowej 26/28 (w ostatni czwartek miesiąca) jedyne w Polsce publiczne 

debaty azjatyckie z udziałem specjalistów krajowych oraz zagranicznych, jak też 

funkcjonariuszy władz państwowych zajmujących się Azją. Są one transmitowane przez 

Internet na żywo i dostępne w archiwum (gdzie odwiedza je bardzo wiele osób).  

 

O naszym Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej, jego pracach, kadrze i publikacjach 

można przeczytać na stronie: https://swps.pl/nauka-i-badania/jednostki-badawcze/centrum-

cywilizacji-azji-wschodniej  

 

Chcesz poznawać Azję i odkrywać nowe światy, a nie boisz się solidnej nauki? Przyjdź 

do nas na studia! Uniwersytet organizuje Dni Otwarte dla udzielania informacji przez 

przedstawicieli każdego kierunku. W sprawach zapisu na studia i warunków można 

skontaktować się z działem rekrutacji naszego Uniwersytetu: Kierownik: Monika Eitel, Tel. 

22 517-96-11, 22 517-96-35; rekrutacja@swps.edu.pl; lub osobiście: ul. Chodakowska 19/31, 

03-815 Warszawa, hol główny, parter. 

 

                                                              Prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski                                                                                                 

                                                                  Dyrektor Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej 

                                                                                             Uniwersytet SWPS 
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Studenci studiów azjatyckich piszą o naszych studiach do swoich przyszłych kolegów: 

 

• Nasze studia - to kierunek dla pasjonatów języka chińskiego, ale też dla osób ciekawych świata 
i chcących pogłębić swoją wiedzę na temat różnic kulturowych. Dzięki współpracy z wieloma 
ambasadorami, tłumaczami, mediatorami wiedza teoretyczna przekazywana podczas wykładów jest 

poparta praktycznymi wskazówkami opartymi na doświadczeniu zawodowym i życiowym 

wykładowców. Dzięki dużej liczby lektoratów języka chińskiego w tygodniu student ma stały 
kontakt z językiem i lektorami, a spersonalizowane podejście wykładowców i małe grupy 

wspomagają szybkie postępy w nauce. Uniwersytet SWPS współpracuje też z wieloma uczelniami 

wyższymi w Chinach i Korei co umożliwia studentom (w szczególnych wypadkach również 

absolwentom) udział w wymianach studenckich w celu pozyskania wiedzy praktycznej. ~ Justyna 
Prządka 

• Studia Azjatyckie to unikalny i bardzo atrakcyjny kierunek studiów promujący kształcenie przede 
wszystkim praktyczne. Jest to idealny kierunek dla  osób które chcą poznać i rozwijać swoją wiedzę 

odnośnie nie tylko do Chin ale też wielu krajów Azji Południowo-Wschodniej. Mamy zajęcia ze 

specjalistami z wielu dziedzin. Zajęcia z języka chińskiego prowadzone są przez bardzo dobrze 
dobraną kadrę. Co rok zmieniają nam się wykładowcy języka chińskiego, dzięki czemu nie 

przyzwyczajamy się do tylko jednej metody nauczania lub akcentu. Studia kształtują umiejętność 

http://www.azja-pacyfik.pl/
https://swps.pl/nauka-i-badania/jednostki-badawcze/centrum-cywilizacji-azji-wschodniej
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krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów przy prowadzeniu biznesów w Azji  oraz pracy 

indywidualnej i zespołowej. Studia oferują szeroką  wiedzę z zakresu znajomości języka chińskiego, 

historii krajów azjatyckich, psychologii biznesu w Chinach, prowadzenia negocjacji, podstaw 
ekonomii, znajomości kultur i religii krajów azjatyckich oraz ich kulinariów. ~ Anastazja 

Treszczanowicz 

• Czym jest dla mnie kierunek Studiów Azjatyckich? Kierunkiem na którym wykładają ludzie nie 
tylko z wiedzą teoretyczną, ale i z praktyczną, którą chętnie się dzielą. Miejscem, gdzie z każdym 

semestrem odkrywam dla siebie niesamowitą złożoność Azji. Nieprawdopodobne zróżnicowanie 
religii, polityki, ekonomii, historii a przede wszystkim życia codziennego. O wszystkim tym można 

się na tym kierunku dowiedzić, studiować te problemy, a nawet trochę praktykować samemu w 

ramach Koła Naukowego Studiów Azjatyckich. Kadra naszego kierunku ma wielu życzliwych i 
otwartych wykładowców, z najróżniejszych dziedzin, a zajęcia dają nie tylko możliwość 

zdobywania wiedzy, ale także angażowania się w najróżniejsze dyskusję, których celem jest 

wzbogacanie krok po kroku naszej wiedzy na temat całego obszaru Azji Wschodniej. Pod koniec 
każdego miesiąca mamy możliwość uczestnictwa w „Azjatyckich Dylematach” - debatach na temat 

Azji, które są dodatkowym i bardzo przydatnym źródłem wiedzy przez zróżnicowanie tematów 

debat i udział najlepszych znawców z całej Polski, a czasem z zagranicy. Biblioteka Orientalna 

naszego kierunku ma ogromną ilość książek i jest jedną z najlepszych Bibliotek na temat Azji 
Wschodniej między Berlinem a Moskwą, jest w niej literatura nie tylko w języku polskim i 

angielskim, ale także w rosyjskim i chińskim. Z każdym semestrem studiów łatwiej poznawać 

sekrety języka chińskiego i tego olbrzymiego kraju, coraz ważniejszego dla świata. ~ Andrej 
Kowalow 

• Studia Azjatyckie to nie tylko sposób na poznanie nowych kultur, religii czy obyczajów. To dla 
mnie szansa na poszerzenie horyzontów i wyjście poza europejskie schematy myślenia, z których 

istnienia przedtem nie zdawałam sobie nawet sprawy. Zdobyta wiedza pozwala mi na zyskanie 

całkowicie nowej perspektywy, spojrzenie na świat z innego punktu widzenia. To niepowtarzalne 
doświadczenie. ~ Eryka Grabowska 

• Studia Azjatyckie to kierunek unikalny, oferujący intensywne zajęcia języka chińskiego oraz 
praktyczne wykłady ze specjalistami wielu dziedzin. Studenci mają możliwość korzystania z 

najlepiej wyposażonej biblioteki orientalistycznej w Polsce, a poza zajęciami mogą poszerzać swoją 

wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Studiów Azjatyckich - KNSA. Co rok 
Koło Naukowe organizuje Chiński Nowy Rok oraz Dzień Chiński, na które zapraszane są osoby z 

Ambasady Chin. KNSA jako jedyne Koło Naukowe w Polsce współpracuje z Chińskim Związkiem 

Studentów, z którym wspólnie rozpoczęliśmy projekt Chińsko-Polskiej Wymiany Językowo-
Kulturowej. KNSA organizuje wydarzenia, podczas których nasi studenci mają możliwość poznania 

Chińczyków studiujących w Polsce. Studia Azjatyckie to kierunek jedyny w swoim rodzaju, dał mi 

możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz szansę na wybicie się na rynku pracy. ~ Amanda Mu, 

przewodnicząca Koła Naukowego. 
 

 

 

Z życia naszych studentów: 

imprezy organizowane przez Koło Naukowe Studiów Azjatyckich 

w tym roku 

 

 



 
 

Nauka gry w majonga 
 

 

 

                           

 
 

Spotkanie studentów nad Wisłą 


