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Den otevřených dveří, 8. – 9. 2. 2019 



PROČ STUDOVAT POLONISTIKU NA FF OU? 

• Především proto, že ostravská polonistika (polonistické oddělení katedry slavistiky 
FF OU) vám nabízí veškeré existující typy vysokoškolského studia: 

 

 tříleté bakalářské studium v programech: 

• Polská filologie  
(jednooborové / dvouoborové studium / studium se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě) 

• Polská filologie – Polština pro odbornou a profesní komunikaci  
(jednooborové studium v kombinované formě)  

 

 dvouleté navazující magisterské studium v programech:  

• Polská filologie  
(jednooborové / dvouoborové studium / studium se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě) 

• Polská filologie – Polština pro překlad (jednooborové studium v prezenční formě) 

• Polský jazyk pro SŠ (jednooborové studium v prezenční formě) 

 



PROČ STUDOVAT POLONISTIKU NA FF OU? 

• Úspěšní absolventi magisterského studia polské filologie mohou složit 
státní rigorózní zkoušku a získat titul doktora filozofie (PhDr.). 

  

 doktorské studium v programech Polský jazyk nebo Jazykovědná  
a literárněvědná srovnávací slavistika (prezenční i kombinovaná forma 
studia) 

• Tato nejvyšší forma vysokoškolského vzdělání je určena nejúspěšnějším 
absolventům magisterského studia polonistiky, kteří mají zájem o vědecké 
bádání a další osobní růst. Získají ve světě všeobecně uznávaný titul Ph.D.     

 

• Nabízené studijní programy a studijní plány: 

https://ff.osu.cz/ksl/nabizene-programy-a-obory/ 
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JAKÉ VÝHODY SKÝTÁ STUDIUM POLONISTIKY 
V OSTRAVĚ? 

• Výuka je vedena jak zkušenými pedagogy, z nichž mnozí přednášejí  
na zahraničních univerzitách, tak mladými schopnými vědci, kteří již získali titul 
Ph.D.; na katedře vyučují také rodilí mluvčí. V roce 2006 získalo oddělení polonistiky 
FF OU prestižní vyznamenání „Polonicum“, udělované za zásluhy v propagaci 
polského jazyka a kultury za hranicemi Polska; 

 

 pravidelně nabízíme studentům možnost absolvování blokových seminářů 
vedených renomovanými odborníky z polských univerzit;  

 

 nabízíme také široké spektrum povinných a nepovinných předmětů, které slouží 
nejen k přípravě na budoucí profesi, ale také rozšiřuje kulturní obzor a další jazykové 
kompetence posluchačů; 

 

 katedra disponuje dobře vybavenou knihovnou a moderní didaktickou technikou 
včetně nejmodernější laboratoře pro výuku simultánního tlumočení; 



JAKÉ VÝHODY SKÝTÁ STUDIUM POLONISTIKY 
V OSTRAVĚ? 

 posluchačům jsou každoročně nabízeny semestrální studijní pobyty  
na univerzitách v zahraničí, s nimiž ostravská polonistika spolupracuje 
v  rámci programu Erasmus+. Jsou to především polské univerzity (Wrocław, 
Poznań, Katowice, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Bielsko-Biała, Łódź, Opole, 
Siedlce, Częstochowa), ale také univerzita v Tallinu (Estonsko), ve Vilniusu 
(Litva), v Rize (Lotyšsko) v Prešově a Banské Bystrici (Slovensko), Lublani 
(Slovinsko), Sofii, Velikém Tarnově (Bulharsko) a Glasgow (Velká Británie); 

 

 studenti mohou absolvovat i krátkodobé studijní pobyty (např. letní školy 
polského jazyka a kultury) na polských univerzitách v rámci jiných 
výměnných programů. Zmíněné možnosti studia v zahraničí výrazně 
ovlivňují výslednou znalost polského jazyka našich absolventů i jejich 
komunikační schopnosti v polštině;   
 



JAKÉ VÝHODY SKÝTÁ STUDIUM POLONISTIKY 
V OSTRAVĚ? 

 studenti se mohou zapojit také do vědecko-výzkumné činnosti katedry  
a prezentovat výsledky svého bádání na každoroční studentské vědecké 
konferenci „Slavica Iuvenum“, mohou se zúčastnit tradiční překladatelské 
soutěže, která získala prestižní ocenění „Evropská jazyková cena LABEL 
2009“, nebo mohou s kolegy a pedagogy navštívit zajímavá místa Polska 
v rámci poznávacích exkurzí; 

 

 absolventi studijních oborů nabízených ostravskou polonistikou nacházejí 
uplatnění ve školství, v mezinárodních firmách, cestovním ruchu, médiích, 
státní a evropské správě, kulturních organizacích nebo jako překladatelé  
a tlumočníci. 

 



TLUMOČNICKÁ UČEBNA NA FF OU 

• tlumočnická laboratoř FF OU s konferenčním centrem je zařízení pro nácvik 
tlumočnických disciplín a pro pořádání jednání a konferencí tlumočených 
do cizích jazyků;  

• komplex tlumočnické laboratoře je tvořen šesti dvoumístnými kabinami  
(ve dvou řadách nad sebou a po třech v každé řadě);  
 

 

 



PROGRAM ERASMUS+ A EXKURZE V POLSKU 

 Partneři v rámci programu Erasmus+:  

https://ff.osu.cz/ksl/vymenne-programy-erasmus-plus-a-ceepus/ 

 

 Kraków: http://ff.osu.cz/ksl/index.php?kategorie=218&id=5855 

 Warszawa: http://ff.osu.cz/ksl/index.php?kategorie=218&id=8470 

 Wrocław: http://ff.osu.cz/ksl/index.php?kategorie=218&id=7294 

 Gdańsk: http://ff.osu.cz/ksl/index.php?id=12077  

 Lublin: http://ff.osu.cz/ksl/index.php?kategorie=218&id=9819  

 Bielsko-Biała: http://ff.osu.cz/ksl/index.php?kategorie=218&id=11068 

 Opole: http://ff.osu.cz/ksl/index.php?id=13158 
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KONTAKTY 

Podrobnosti, další informace a kontakty také na webu  
katedry slavistiky FF OU:  

http://ff.osu.cz/ksl/  

 

popř. na internetových stránkách Ostravské univerzity: 

www.osu.cz  

 

a na sociální síti: 

www.facebook.com/polonistikaffou 

http://ff.osu.cz/ksl/
http://www.osu.cz/
http://www.osu.cz/
http://www.facebook.com/polonistikaffou
http://www.facebook.com/polonistikaffou
http://www.facebook.com/polonistikaffou
http://www.facebook.com/polonistikaffou


  

 

 

   Do zobaczenia 

   na polonistyce  

   


