
Mobilność dydaktyczna STA pracowników Katedry Turystyki i Rekreacji 

w Technical University of Ostrava, Czechy 3-7.10.2022 

 

W ramach programu Erasmus+ STA odwiedziliśmy Wydział Ekonomiczny na Technical 

University of Ostrava w Czechach.  

   

W dniach 3-7 października 2022 roku uczestniczyłyśmy w 13. International Week 2022 

Ostrava. W 5-dniowym wydarzeniu brało udział 44 osoby z 12 krajów (Belgia, Estonia, 

Kosowo, Litwa, Niemcy, Węgry, Niderlandów, Polski, Portugalii, Słowacji, Turcji, Włoch).  

 

   

   



 

Brałyśmy udział w spotkaniu z Dziekanem i Prodziekanem Wydziału Ekonomicznego. 

Rozmawialiśmy wraz z przedstawicielami innych uczelni o wyzwaniach współczesnego 

szkolnictwa wyższego i metodach skutecznej edukacji współczesnych studentów.  

 

Dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni przeprowadzała wykłady i warsztaty dla 

studentów na temat „New Technologies in the Tourism Market”. Natomiast dr Agata Kobyłka 

„The Environmental Aspect of CSR in the Tourism Sector: the Example of Polish 

Accommodation Facilities”.  Zachęcałyśmy także do przyjazdu w ramach programu Erasmus 

na Uniwersytet Przyrodniczy. 

Do Ostravy dojechaliśmy samochodem, a po miejscowości poruszaliśmy się głównie pieszo i 

tramwajem.  



 

 

dr Agata Kobyłka, dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. UP 

 

Technical University of Ostrava (VSB-TUO) 

Założony w 1849 r. czeski uniwersytet publiczny z długą tradycją w wysokiej jakości edukacji 

inżynierskiej i badaniach. Te tradycyjne podstawowe wartości były stale aktualizowane, aby 

odzwierciedlić obecne najnowocześniejsze technologie i stale ewoluujące potrzeby branży. 

VSB-TUO ma silne powiązania z przemysłem i rozwija się w badaniach stosowanych, we 

współpracy z firmami i instytucjami na całym świecie, w poszukiwaniu innowacyjnych 

rozwiązań współczesnych problemów. 

Studia w VSB-TUO kładą nacisk na szkolenie praktyczne, jednocześnie badając rzeczywiste 

problemy współczesnego przemysłu z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania i 

instrumentów. W wielu przedmiotach 50% zajęć jest zorientowane praktycznie, doskonale 

uzupełniając zaawansowane nauczanie teoretyczne i zapewniając, że absolwenci uzyskali 

wykształcenie i doświadczenie poszukiwane przez pracodawców na całym świecie. 

   



 

Kampus w Ostrawie (Paruba)  

 

Technical University of Ostrava  posiada jeden z największych kampusów akademickich 

w Europie Środkowej 

Główny kampus VSB-TUO skupia większość Wydziałów Uniwersytetu. Znajduje się w bardzo 

przyjemnym otoczeniu Poruby (Dzielnica Ostravy) – w pobliżu lasu, ze ścieżkami do jazdy na 

rolkach lub na rowerze. Kampus jest połączony środkami transportu publicznego z innymi 

częściami Ostrawy, nawet w nocy.  Docierają tutaj linie tramwajowej i autobusowe.  

Znajduje się tuta wiele nowych i odnowionych budynków, centrum badawcze, laboratoria i 

wygodne sale lekcyjne. Oprócz zakwaterowania oferuje również usługi gastronomiczne, 

obiekty sportowe i kulturalne oraz szereg innych usług. Na tym kampusie można również 

znaleźć pocztę, sklepy studenckie oraz bezpłatne połączenie Wi-Fi dla wszystkich studentów. 

Na terenie kampusu znajduje się również galeria, biblioteka i pawilon komputerowy. Studenci 

mogą korzystać z usług lokalnego lekarza, psychologa lub doradcy zawodowego. 

Kampus VSB-TUO oferuje szeroką gamę obiektów sportowych dla studentów, pracowników, 

ale także dla ogółu społeczeństwa. Na terenie kampusu znajdują się odkryte boiska do 

badmintona i siatkówki, ścianka wspinaczkowa, kryte boisko do koszykówki i siatkówki oraz 

boisko ze sztuczną nawierzchnią. Można grać w tenisa stołowego, próbować sztuk walki, 

chodzić do centrów fitness lub do naszej sali aerobowej, w której możesz wybierać pomiędzy 

szybkimi lub wolnymi formami ćwiczeń.  



 

Kampus w Ostrawie (Paruba)  

 

Co warto zwiedzać w Ostrawie 

Ostrawa znajduje się 10 km w kierunku południowym od polskiej granicy. Przez miasto 

przepływa rzeka Odra, Ostrawica, Opawa oraz Łucyna. Jest jednym z najbardziej zielonych 

miast w Czechach. Znajdują się tutaj 3 rezerwaty przyrody, wiele parków miejscach, 

kompleksów leśnych. Ostrawa jest także ważnym centrum ekonomicznym. Jest przede 

wszystkim przemysłowym sercem Moraw.  

 



 

 

Panorama Ostrawy 

 

Ostrawa to miasto o niepowtarzalnym wyglądzie, w którym fabryki, hale i wieże zaczęły żyć 

nowym życiem kulturalnym i społecznym w przemysłowej scenerii, uzupełnionej o solitery w 

stylu funkcjonalizmu i realizmu socjalistycznego. 

 



Wyróżniającym się zabytkiem postindustrialnym są Dolne Witkowice, miejsce w którym w 

latach 1828-1998 wydobywano węgiel i produkowano żelazo, o obecnie przemieniło się w 

centrum społeczne, kulturalne i naukowe. Znajduje się tutaj Bolt Tower z widokiem na 

panoramę miasta, muzeum Techniki, aule w których odbywają się koncerty, oraz ścianka 

wspinaczkowa.  

 

   

Dolne Witkowice 

 

Panoramę miasta oraz panoramę Beskidu Cieszyńskiego, Bramę Morowską, Góry Odrzańskie 

można podziwiać także z 85,6 m. wieży Nowego Ratusza, wybudowanej w latach 1925-1960 . 

W budynku Starego Ratusza znajduję się natomiast Muzeum Ostrawskie, w którym można się 

zapoznać z historią i przyrodą Ostrawy, wystawą skał geologicznych. Jednak najciekawszym 

zabytkiem jest zegar astronomiczny. 



   

 

Eksponaty w Muzeum Regionalnym 

 

 

 

 

 

 



Stare Miasto posiada także swój urok, z pięknymi secesyjnymi kamienicami.  

 

 

 



 

  

Kamienice Starego Miasta 

 

 


