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DLACZEGO WARTO PODJĄĆ STUDIA POLONISTYCZNE NA WYDZIALE 
FILOZOFICZNYM UNIWERSYTETU OSTRAWSKIEGO? 
 

Przede wszystkim dlatego, że polonistyka ostrawska (Zakład Polonistyki Katedry 
Slawistyki WF UO) oferuje bezpłatne (również dla obcokrajowców) studia na 
wszystkich stopniach: 
 

1. trzyletnie studia licencjackie na kierunkach: 
Język polski i literatura (jednokierunkowe oraz dwukierunkowe studia 

dzienne) 
      Język polski w sferze biznesu (jednokierunkowe studia zaoczne, zajęcia odbywają 

się w czwartki po południu)  
 
2. dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunkach:  
      Język polski i literatura (jednokierunkowe oraz dwukierunkowe studia 
dzienne) 
 Język polski w praktyce przekładowej (jednokierunkowe studia dzienne) 

Nauczanie języka polskiego i literatury w szkołach średnich (dwukierunkowe 
studia dzienne, specjalność nauczycielska) 

Absolwenci studiów magisterskich filologii polskiej mogą podjąć studia podyplomowe 
zakończone obroną pracy oraz egzaminem państwowym i uzyskać tytuł doktora filozofii 
(PhDr.). 
 

3.   studia doktoranckie na kierunkach:  
 Język polski (studia dzienne oraz zaoczne) 
 Językoznawcza i literaturoznawcza slawistyka porównawcza (studia dzienne 
oraz zaoczne) 

Ten najwyższy stopień kształcenia w szkolnictwie wyższym jest przeznaczony dla 
najzdolniejszych absolwentów polonistycznych studiów magisterskich, którzy są 
zainteresowani działalnością badawczą i naukową. Po pomyślnie zakończonym egzaminie 
państwowym i obronie pracy absolwenci uzyskują powszechnie uznawany w świecie tytuł 
doktora (Ph.D.).  
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JAKIE SĄ ZALETY PODJĘCIA STUDIÓW POLONISTYCZNYCH W OSTRAWIE?  
 

 zajęcia są prowadzone przez doświadczonych pedagogów, z których liczni są 
również wykładowcami na uniwersytetach zagranicznych, przez młodych 
zdolnych naukowców, którzy uzyskali tytuł doktora (Ph.D.); zajęcia prowadzą 
również native speakerzy. W roku 2006 Zakład Polonistyki WF UO otrzymał 
prestiżowe wyróżnienie „Polonicum“, przyznawane za zasługi w promowaniu 
języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski; 
 

 regularnie oferujemy studentom możliwość uczestnictwa w seminariach 
prowadzonych przez szanowanych wykładowców polskich uniwersytetów;  
 

 oferujemy również szerokie spektrum obowiązkowych i wybieralnych 
przedmiotów, które posłużą nie tylko do przygotowania do przyszłego zawodu, 
ale poszerzą również kulturowe horyzonty oraz kompetencje językowe słuchaczy; 

 

 katedra dysponuje dobrze wyposażoną biblioteką oraz nowoczesnym sprzętem 
technicznym łącznie z laboratorium do nauczania tłumaczenia symultanicznego; 
 

 podczas studiów studenci mają możliwość skorzystania z semestralnych 
pobytów na zagranicznych uniwersytetach, z którymi polonistyka ostrawska 
współpracuje w ramach programu Erazmus+. Są to przede wszystkim 
uniwersytety w Polsce (Wrocław, Poznań, Katowice, Kraków, Warszawa, Gdańsk, 
Bielsko-Biała, Łódź, Opole, Siedlce, Częstochowa), ale również inne europejskie 
placówki: Tallin (Estonia), Wilno (Litwa), Ryga (Łotwa), Prešov i Banská Bystrica 
(Słowacja), Lublana (Słowenia), Wielkie Tyrnowo (Bulharsko) i Glasgow (Wielka 
Brytania). Studenci mogą skorzystać również z krótszych wyjazdów na polskie 
uniwersytety;  
 

 studenci mogą włączyć się w działalność naukowo-badawczą katedry i 
przedstawić wyniki swoich badań na corocznej Studenckiej konferencji 
naukowej, pod kierownictwem pracownika naukowego mogą wziąć udział w 
studenckim grancie naukowym, mogą uczestniczyć w konkursie 
przekładoznawczym, który zyskał prestiżową nagrodę „Evropská jazyková cena 
LABEL 2009“, w końcu mają możliwość zwiedzić razem z kolegami i pedagogami 
ciekawe miejsca Polski w ramach wycieczek edukacyjnych; 

 

 na studia licencjackie studenci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, 
ostateczną decyzję podejmuje Dziekan WF UO. Zgłoszenia przyjmowane są drogą 



   

elektroniczną za pośrednictwem strony www.osu.cz w zakładce Přijímací řízení na 
OU. Opłata rekrutacyjna wynosi 560 kcz (cca 90 zł). UWAGA! Zgłoszenie należy 
przesłać, a opłatę wnieść do 28.2. 2017 r. Szczegółowe informacje na: 
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=63. Warunkiem przyjęcia na studia jest 
zdany egzamin maturalny; 
 

 absolwenci kierunków oferowanych przez polonistykę ostrawską znajdują 
pracę w szkolnictwie, prywatnych szkołach językowych, międzynarodowych 
firmach, ruchu turystycznym, mediach, organizacjach kulturalno-oświatowych 
lub jako tłumacze; 

 

 możliwość zakwaterowania w akademiku. 
 

Szczegóły można znaleźć również na stronach internetowych Katedry Slawistyki WF 

UO: http://ff.osu.cz/ksl/, na stronach internetowych Uniwersytetu Ostrawskiego: 

www.osu.cz lub w serwisie społecznościowym Facebook: 

www.facebook.com/polonistikaffou 

W dniach 13 -14 stycznia 2017 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na naszą 

Katedrę Slawistyki na dzień otwarty. 

 

CO OFERUJE MIASTO OSTRAWA?  
 

 Ostrawa jest trzecim największym miastem w Republice Czeskiej;  
 

 leży w pobliżu granic z Polską, ma dobre bezpośrednie połączenia kolejowe i 
autobusowe z większymi miastami Polski (np. Warszawa, Katowice, Kraków) i 
miastami w pobliżu granicy polsko-czeskiej (np. Cieszyn, Wodzisław Śląski, 
Racibórz, Opole); 

 w Ostrawie ma siedzibę Konsulat Generalny RP; 

 możliwość zatrudnienia w firmach podejmujących współpracę polsko-czeską, w 
szkołach językowych jako lektor języka polskiego, przewodnik polskojęzyczny; 

http://www.osu.cz/
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=63
http://ff.osu.cz/ksl/
http://www.osu.cz/
http://www.facebook.com/polonistikaffou


   

 miasto licznych imprez kulturalnych (np. Colours of Ostrava, Festival Letní 
Shakespearovské slavnosti), teatrów, muzeów, zabytków architektonicznych, 
niedaleko Ostrawy znajdują się malownicze góry Beskidy; 

 niedaleko Ostrawy leży Zaolzie (teren między Boguminem a Jabłonkowem), gdzie 
mieszka polska mniejszość narodowa w Republice Czeskiej, działają instytucje 
mniejszościowe (np. Kongres Polaków w RC, Polski Związek Kulturalno-
Oświatowy). 

 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE: 

strony Wydziału Filozoficznego UO: http://ff.osu.cz 

oferowane kierunki na WF UO: http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=34493 

strony Katedry Slawistyki: http://ff.osu.cz/ksl/ 

rekrutacja/zgłoszenie: https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska 

informacje dotyczące rekrutacji: http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=63 

akademik Jana Opletla: http://koleje.osu.cz/ 

Stolik Polski w Ostrawie: http://stolikpolski.cz 

co warto zobaczyć w Ostrawie: http://www.nocowanie.pl/ostrawa---co-warto-

zobaczyc.html 

Czesko-Polska Izba Handlowa: http://www.opolsku.cz/pl/ 

Konsulat Generalny RP w Ostrawie: http://www.ostrawa.msz.gov.pl/pl/root 

 


