Обирайте англомовну освіту в Остравському університеті!

Пропозиція англомовних навчальних програм, починаючи з вересня 2019 року:

Бакалаврські
програми

Доба
навчання

Nursing
Physiotherapy
English language and
literature (B2)
Mathematics
Магістерські
програми
English language and
literature (C1)
Mathematics
General medicine

3 роки
3 роки
3 роки

Human movement
science (from Sep 2020)
Behavioral health

Ціна
за 1 рік

Контактна особа

Веб сайт

4 000
4 000
1 500

Darja.Jarosova@osu.cz
Jarmila.Kristinikova@osu.cz
Andrea.Holesova@osu.cz

3 роки

2 000

Olga.Rossi@osu.cz

http://lf.osu.eu/uom/
http://lf.osu.eu/kre/
http://ff.osu.eu/degreeprogrammes/
http://prf.osu.eu/kma/

2 роки

1 500

Andrea.Holesova@osu.cz

2 роки
6 років

2 000
8 400

Olga.Rossi@osu.cz
Ivona.Zavacka@osu.cz

2 роки

буде
становлено
буде
становлено

Steriani.Elavsky@osu.cz

http://ff.osu.eu/degreeprogrammes/
http://prf.osu.eu/kma/
http://lf.osu.cz/21513/ge
neral-medicine/
http://pdf.osu.eu/ktv/

Steriani.Elavsky@osu.cz

http://pdf.osu.eu/ktv/

4 роки
4 роки
4 роки

2 000
3 600
3 600

Jaroslav.Hancl@osu.cz
Vladimir.Spunda@osu.cz
Zuzana.Navratilova@osu.cz

http://prf.osu.eu/kma/
http://prf.osu.eu/kfy/
http://prf.osu.eu/kch/

4 роки
4 роки

2 700
2 000

Jan.Sevcik@osu.cz
Tomas.Panek@osu.cz

http://prf.osu.eu/kbe/
http://prf.osu.eu/ksg/

4 роки

3 000

Tadeusz.Siwek@osu.cz

http://prf.osu.eu/ksg/

4 роки

2 000

Petr.Rumpel@osu.cz

http://prf.osu.eu/ksg/

4 роки

Daniel.Jandacka@osu.cz

http://pdf.osu.eu/ktv/

3 роки

bude
stanoveno
1 500

Miroslav.Cerny@osu.cz

4 роки

1 500

Stanislav.Kolar@osu.cz

http://ff.osu.eu/degreeprogrammes/
http://ff.osu.eu/degreeprogrammes/

4 роки

1 600

Oldrich.Chytil@osu.cz

(EUR)

2 роки

(from Sep 2020)

Аспірантські
програми (PhD )
Mathematics
Biophysics
Analytical chemistry
of heterogenous
systems
Biology
Environmental
geography
Political and cultural
geography
Economic geography
and regional
development
Human movement
science
English language
(C2)
English and
American literature
(C2)
Social work

http://fss.osu.cz/5019/the
-doctor-of-philosophyprogramme-in-socialwork/

Вимоги щодо вступу на англомовні навчальні програми Остравського університету
•

для освіти в англомовних навчальних програмах потрібно знання англійської
мови на рівні B1-B2 (див. таблицю далі) для навчальної програми Англійська мова
потрібно знання англійської на вищому рівні (див. таблицю програм)
TOEFL

CEFR
B2

•

•

•
•

•

TOEIC
605 –
780

паперова
версія

TOEFL
CBT

TOEFL
IBT

IELTS

513 – 547

183 - 210

65 – 78

5.5 - 6.0

Іспит
Cambridge
FCE

особи, зацікавлені у навчанні англійською, також можуть скористатися з річного
інтенсивного мовного курсу англійської мови безпосередньо в Остравському
університеті;
навчання розпочинається у вересні 2019 року, щоб подати документи слід
заповнити заявку ще восени 2018 року: заявка заповнюється лише через веб-сайт
ОУ, електронна реєстрація заявок починається у жовтні-листопаді 2018 року;
додаткова інформація про реєстрацію заявок є на нашому веб-сайті:
http://www.osu.eu/how-to-apply/
для навчання на всіх навчальних програмах, за винятком Mathematics, необхідно
скласти вступний іспит з головного предмету.
• Вступні іспити на бакалаврські та магістерські програми пробігатимуть або
в Остравському університеті, або в країні абітурієнта (наприклад, в Україні);
• Для докторських програм вступний іспит здійснюється через Skype або
шляхом надсилання потрібних матеріалів від кандидатів на адресу ОУ
відповідно до вимог факультету.
Навчання відбувається в Остравському Університеті протягом двох семестрів:
o навчання в зимовому семестрі починається у вересні і закінчується перед
зимовими канікулами (зимові канікули з 23.12.2019 до 3.1.2020),
протягом січня і на початку лютого триває екзаменаційна сесія;
o навчання у літньому семестрі починається в половині лютого та
закінчується в половині травня, від середини травня до кінця червня –
екзаменаційна сесія;
o у липні та серпні у студентів ОУ літні канікули.

Актуальну більш детальну інформацію знайдете на сайті: http://www.osu.eu/
Можете запитати нас про що завгодно о нашому університеті, пропонованих
програмах або про життя в Остраві! Пишіть на admission@osu.cz або зверніться
безпосередньо до контактної особи, відповідальної за навчальну програму, яка Вас
зацікавила (адреси емайлів є в таблиці програм).

