
  
 Ostrava University, Czechy 
 
ZAKWATEROWANIE 

 

 3 akademiki dla studentów: 
 Poruba (od 100 € ) daleko od Centrum, segmenty. 
 Campus Palace (od 130 € ) wysoki standard, segmenty. 
 Vysokoskolskie koleje Jana Opletala (od 100 € ) blisko 

Centrum, standard średni (pracownia komputerowa, 
siłownia, pralnia, catering) 

 łazienka i kuchnia na piętrze 
 pokoje 3-osobowe  

 Pokoje poza uczelnią – wynajem ok. 100 € 
 

UCZELNIA 
 
„Obsługa klienta w Ostravie przebiega dosłownie bezproblemowo. Jeżeli student ma trudności, zawsze 

znajdzie się wykładowca, który mu pomoże. Koordynatorzy dbają o to by student miał załatwione 
wszystkie dokumenty ” 

 Jolanta Głuchowska, studentka filologii angielskiej, wyjazd 2016/2017 

 

 Katalog przedmiotów do wyboru: 
https://portal.osu.cz/wps/portal/   

 Zajęcia odbywają się w jednym budynku, 
 Zajęcia razem ze studentami czeskimi 
 Trzeba chodzić na każde zajęcia, wykładowcy sprawdzają listę i 

dopuszczalna liczba nieobecności wynosi 2-3 razy. 
 Zajęcia odbywają się w języku angielskim 
 Zaliczenia uzyskuje się na podstawie wyników egzaminu ustnego 

lub pisemnego, testu, eseju lub prezentacji. 
 Ok. 200 studentów z wymiany – głównie Hiszpanie, Polacy. 

WYŻYWIENIE / KOSZTY POBYTU 
 
 
 Koszty wyżywienia w granicach 200 € 
 Najtańsze posiłki w stołówce uniwersyteckiej Menzie (ok. 

8-10 zł) 
 Najtańszy sklep – Penny Market i Tesco 
 Galeria handlowa czynna do 2100 
 polecana kawiarnia – Cooltour Cafe 
 warto wykupić kartę ODISKA na przejazdy po mieście 
 Cena biletu jednorazowego wynosi 0,65 € 

 
„Najlepszym wyjściem będzie kupno biletu dla studenta na 3 miesiące z kartą ODISKA za ok. 1000 
koron czeskich. Jeżeli ktoś ma zajęcia kilka razy w tygodniu i musi dojeżdżać na uczelni, Odiska jest 

wręcz niezbędna” 
Jolanta Głuchowska, studentka filologii angielskiej, wyjazd 2016/2017 

PODRÓŻE 

 Wycieczki organizowane dla studentów Erasmusa przez 
organizację ESN.   

 Koszt wycieczki w cenie do 50 € 
 Polecane  miejsca – Praga, Brno, Ołomuniec, Budapeszt, Wiedeń 
 Tanie przejazdy oferuje RegioJet, informacje w Studen Agency 
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ROZRYWKA 

 Bogata oferta kulturalna dla studentów organizowana 
przez ESN: wycieczki, zajęcia sportowe, spotkania 

 W Ostrawie warto zwiedzić świat techniki, muzeum bajek, 
wybrać się na mecz hokejowy na Porubie 

 Studenci uniwersytetu mogą starać się o dofinansowanie 
(nawet 100 €) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

DOJAZD 

 PKP Warszawa - Ostrava  
 koszt biletu od 60 zł 

 PKP Warszawa – Bohumin – Ostrava 
 Koszt 30zł + 20 koron = 33zł 

„Bohumin to pierwsza stacja w Czechach, na której trzeba wysiąść i kupić bilet do Ostravy 
Koszt biletu to 20 koron ~ 3zł. Postój pociągu w Bohuminie trwa 10 min. więc trzeba się 

spieszyć. Jeżeli ktoś nie chce kupić biletu na stacji może go kupić u konduktora, ale za 
wyższą cenę ” 

 Jolanta Głuchowska, studentka filologii angielskiej, wyjazd 2016/2017 

Można też poszukać połączeń na BlablaCar lub epodroznik.pl  


