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Korzyści ze studiów:  
 
Studenci obu wydziałów odkrywają nowe dla siebie sposoby studiowania języka francuskiego, literatury 
i kultury francuskiej i frankofońskiej, językoznawstwa i glottodydaktyki uczestnicząc w programach 
studiów II stopnia obu uniwersytetów. Semestr pobytu w ramach programu Erasmus w uczelni 
partnerskiej jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w programie. Studenci polscy wybierają 
interesujące ich zajęcia z bogatej oferty zajęć na poziomie Master I i Master II, idąc identycznym jak ich 
francuscy koledzy tokiem administracyjnym oraz wymaganiami co do zaliczeń i egzaminów. Warto 
jednak pamiętać, że życzliwość i wsparcie naszych francuskich partnerów są zawsze nieocenione! Na 
tej samej zasadzie studenci francuscy spędzają minimum jeden semestr w Instytucie Romanistyki UW, 
również wspierani zarówno przez polskich kolegów jak i wykładowców. Nie ma lepszego sposobu na 
otwarcie się na różnorodność, inność, zmienność związaną z samym kontekstem geograficznym, ale 
przede wszystkim ze względu na możliwość spotkań i nie chodzi tu o spotkania czysto między ludzkie, 
ale o spotkania z systemem myślenia, wartościowania, działania. Polscy studenci podkreślają korzyści 
językowe, możliwość „życia” po francusku, dostęp do bogatych źródeł bibliograficznych, tak 
przydatnych do redagowania pracy magisterskiej, poszerzanie spojrzeń na literaturę, kulturę, 
językoznawstwo czy dydaktykę poprzez bezpośredni kontakt z osobami, dla których jest to dziedzictwo 
narodowe. Francuski dyplom to możliwość starania się o ciekawą pracę we Francji i innych państwach 
frankofońskich, nawiązanie znajomości i przyjaźni, które trwają długo po zakończeniu studiów. 
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