
OSTRAVA 



Ostrawa to trzecie co do wielkości miasto w Czechach, znajduje się  
w północno-wschodniej części kraju i stanowi serce regionu morawsko-
śląskiego. Jest one usytuowane w pobliżu granicy słowackiej i polskiej nad 
brzegiem rzeki Ostrawicy i oferuje piękne widoki na Beskidy.  

Górnictwo jest główną częścią przemysłu miasta od XIX wieku, przez co 
Ostrawa zyskała nie bardzo pochlebne przezwisko Czarna Ostrava. Jednak 
czasy się zmieniły. Ostrava teraz jest szybko rozwijającą się miejscowością  
z tętniącymi życiem kulturalnym. Ostrava jest także Europejskim Miastem 
Sportu na rok 2014.  



Uniwersytet Ostrawski 

Uniwersytet w Ostrawie został założony w 1991 roku, oferuje studia wyższe  
w wielu programach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych . 

Uniwersytet w Ostrawie rocznie przyjmuje dużą liczbę studentów i uczestniczy 
w programach wymiany w ramach UE, USA i Wietnamu . 

 
Uniwersytet podzielony jest na wydziały: 

• Wydział Humanistyczny 

• Wydział Pedagogiczny 

• Wydział Nauk Społecznych 

• Wydział Lekarski 

• Wydział Sztuk Pięknych 
 



Wydział Sztuk Pięknych 

malarstwo  

Studenci malarstwa rozwijają swoje własne myśli artystyczne, poznają siebie 
dzięki własnej pracy twórczej i poszukiwaniu własnego miejsca w kontekście 
sztuki współczesnej. Zajęcia są prowadzone tak, że absolwent jest zdolny do 
samodzielnego, krytycznego myślenia i wyrażania się za pomocą różnych 
mediów, głównie malarstwa, tak, że jest on zdolny do orientowania się w 
obrębie nauk kulturowych i społecznych. 

Każdy student tego programu ma swój własny, indywidualny program 
nauczania, dostosowany do indywidualnych upodobań artystycznych każdego 
studenta , umiejętności, aspiracji i talentu.  



rzeźba 

Nauka programu jest oparta na klasycznych fundamentach, wynikających 
głównie z tradycji europejskich. Uczniowie pracują z odlewów starszych prac, 
portretach studyjnych i figurach opartych na modelach ludzkich lub 
zwierzęcych. W ten sposób starają się uchwycić i zrozumieć przestrzeń, 
wewnętrzną, strukturę i ogólną architekturę rzeźby. Uczą się nie tylko 
obserwować , ale także myśleć w geometryczny. Badania te przeplatają się 
z motywami , które studenci wybierają dla siebie lub zadań określonych dla 
studentów , tak że są one w stanie zastanowić się nad sobą własnymi 
środkami wyrazu. 



intermedia 

Intermedia to  połączenie mediów. Medium artystyczne nie jest oparte  na 
podstawie sztuki konceptualnej , ale raczej w wyniku zmysłowej percepcji 
(dźwięk, wzrok , dotyk , węchu). Przestrzeń twócza to zakres kombinacji form 
sztuki : instalacja, obiekt, tekst, wideo, fotografia , animacja. Nauczanie jest 
podzielone na dwie części : klasyczna koncepcja i nowe media (komputerowo 
cyfrowy dźwięk i obraz, sztuki interaktywna, animacja komputerowa). 



Grafika 

Program skupia się na nauce nowoczesnych technik graficznych (sitodruk, 
offset, grafika komputerowa) , jednocześnie podkreślając tradycyjne 
procedury drukowania. Wszystkie dostępne formy eksperymentalnych 
techniki drukowania i kopiowania są twórczo rozwijane. Studenci mają 
możliwość zupełnej swobody w kształtowaniu swoich pomysłów, podczas gdy 
ich własne punkty widzenia i opinie artystyczne są szlifowane i stymulowane 
w rozmowach z nauczycielami. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój 
uczniów w zakresie eksperymentowania w szerszym kontekście sztuk 
wizualnych. Studia są podzielone na badania z zakresu projektowania 
graficznego i badania składu i książek. 



rysunek  

Nauczanie w ramach tego programu obejmuje nabycie podstaw różnych 
technik rysunkowych, opierając się na martwej naturze i kompozycjach 
figuralnych. Studenci uczą się dostrzegać rysunek w kontekście czasu, jako 
sposób myślenia wizualnego z naciskiem na indywidualne postawy i 
niezależną produkcję artystyczną.  



Portal 

Uniwersytet w Ostravie posiada portal informacyjny uczelni , który umożliwia 
łatwy dostęp do  materiałów edukacyjnych,  planów zajęć, rozpisu 
wykładowców, programów nauczania, ocen i innych informacji.  Każdy student 
posiada swój osobisty numer, który pozwala zalogować się i redagować 
obszerną bazę danych , która w ogromny sposób ułatwia studenckie życie. 





SOCIAL ERASUMS 

SocialErasmus to Międzynarodowy Projekt ESN (Erasmus Student Network), który ma 
na celu zaangażowanie studentów zagranicznych, w działalności Społeczne i 
Wolontariat w kraju przyjmującym.  

 

Pierwszym projektem jest odwiedzenie szkół średnich przez studentów Erasmusa. 
Studenci Erasmusa przygotowują krótką prezentację na temat swojego kraju, grają  
w gry i bawią się z uczniami.  

Drugi projekt to SocialErasmus w Ostrawskim ZOO.  Zadaniem studentów jest 
karmienie zwierząt, sprzątanie i  dbanie o miejsce gdzie przebywają zwierzęta. 












