

PROČ JÍT STUDOVAT GERMANISTIKU NA FILOZOFICKOU FAKULTU 
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY?
Především proto, že ostravská germanistika Vám nabízí všechny typy vysokoškolského studia:
1. tříleté bakalářské studium v oborech:
 Němčina ve sféře podnikání (denní i kombinovaná forma studia, jednooborové studium)
 Německý jazyk a literatura (denní forma studia, dvouoborové studium)
2. dvouleté navazující magisterské studium v oborech:
 Němčina pro překladatelskou praxi (denní forma studia, jednooborové studium)
 Německý jazyk a literatura (denní i kombinovaná forma studia, jednooborové studium)
 Německý jazyk a literatura (denní forma studia, dvouoborové studium)
 Učitelství německého jazyka pro SŠ (denní forma studia, dvouoborové studium)
 Úspěšní absolventi magisterského studia germanistiky mohou složit státní rigorózní zkoušku
 a získat titul doktora fi lozofi e (PhDr.).
3. doktorské studium oboru Německý jazyk:
 Tato nejvyšší forma vysokoškolského vzdělání je určena nejúspěšnějším absolventům
 magisterského studia germanistiky, kteří mají zájem o vědecké bádání. Získají ve světě
 všeobecně uznávaný titul Ph.D.

JAKÉ VÝHODY SKÝTÁ STUDIUM GERMANISTIKY V OSTRAVĚ?
– Jsme mladý a dynamický tým otevřený všemu novému.
– Výuku vedou kvalifi kovaní vyučující se zkušenostmi z práce na zahraničních univerzitách.
– Kolektiv renomovaných pracovníků doplňuje několik rodilých mluvčích, lektorů katedry.
– Moderní výukové metody jsou každodenním pravidlem. 
– Výuka vedená hostujícími profesory umožňuje získat přehled o studiu na univerzitách
 např. v Německu, Rakousku, Švýcarsku, USA a Finsku.
–  Disponujeme dobře vybavenou knihovnou a moderní didaktickou technikou včetně
 nejmodernější laboratoře pro výuku simultánního tlumočení.
–  Každoročně nabízíme v rámci programu Erasmus:

– téměř 40 semestrálních studijních pobytů na zahraničních univerzitách, např. v Německu
  (Drážďany, Erfurt, Jena, Koblenz, Zittau/Görlitz, Würzburg), Rakousku (Graz, Innsbruck), Belgii
  (Gent), Finsku (Jyväskylä), Francii (Bordeaux), Polsku (Vratislav), Slovensku (Nitra) a Turecku (Sakarya),
 – možnost pracovních stáží v zahraničních fi rmách.
– Zprostředkováváme zahraniční stipendijní pobyty v rámci programů DAAD, ÖAD, Hermann-Niermann-

-Stiftung a dalších.
– Každoroční organizací Studentské vědecké germanistické konference umožnujeme studentům
 prezentování výsledků jejich vědecko-výzkumné činnosti a tím získávání zkušeností pro budoucí
 profesní dráhu.
–  Organizováním pravidelných kulturních akcí, k nimž patří např. pravidelný „Stammtisch“, studentská divadelní 

představení, autorská čtení německy píšících autorů, Česko-německé kulturní dny v Ostravě – Ostrau der 
Kulturpunkt, zpestřujeme a obohacujeme studentský život.

–  Podporujeme úzkou spolupráci mezi studenty a mezinárodními fi rmami v regionu (Siemens, Genpact a další).

JAKÉ UPLATNĚNÍ NACHÁZEJÍ NAŠI ABSOLVENTI V PRAXI?
NA ZÁKLADĚ ZPĚTNÉ VAZBY NAŠICH ABSOLVENTŮ MŮŽE KATEDRA POTVRDIT 
STOPROCENTNÍ ÚSPĚŠNOST PŘI PROFESNÍM UPLATNĚNÍ: V MEZINÁRODNÍCH FIRMÁCH, CESTOVNÍM 
RUCHU A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH, VE ŠKOLSTVÍ A TAKÉ V PŘEKLADATELSKÝCH A TLUMOČNIC-
KÝCH AGENTURÁCH.

Proč studovat germanistiku 
       právě v Ostravě?

prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
vedoucí katedry germanistiky
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