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Uměleckoprůmyslová univerzita se nachází v centru hornorakouského zemského 
hlavního města Lince. Jako jediná umělecká univerzita v Rakousku nabízí  
umělecké i užité obory v celé šíři. Zhruba 1 400 studujících ze 60 zemí se věnují 
architektuře, módě a technologii, malbě, průmyslovému designu, mediálnímu umění 
a dalším oborům.

Výuka se odehrává ve skupinkách, studující a vyučující jsou v neustálém úzkém  
kontaktu. Nápady a projekty realizují v univerzitních dílnách a ateliérech.

Většina oborů přijímá uchazeče i bez maturity, místo ní se skládá přijímací zkouška. 
Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách univerzity www.ufg.at 
přímo u jednotlivých oborů.

Informace o přihlášce, podmínkách pro přijetí a podrobnosti 
o studiu poskytuje studijní oddělení: 
Studijní oddělení (Studienabteilung), 4020 Linec, Hauptplatz 6, 3. OG 
T +43 (0) 732 7898 2206, E-Mail: studien.office@ufg.at

www.ufg.at/studienabteilung
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Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 
(Kunstuniversität Linz)
Hauptplatz 6, 4020 Linec | Austria | T +43 (0)732 7898 0 | www.ufg.at

Výtvarné umění diplomové studium**
 – Sochařství - transmediální prostor
 – Experimentální tvorba
 – Malba & grafika

Kulturní vědy BA*
Plastické koncepce / keramika BA**, MA
textil.umění.design BA**, MA

Studijní nabídka

kunstunilinz kunstunilinz

Institut výtvarného umění a kulturních věd

Učitelské studijní obory*
 – Výtvarná výchova, BEd, MEd
 – Tvorba: technika, textil, BEd, MEd
 – Mediální tvorba, BEd, MEd

Institut umění a vzdělávání

Grafický design a fotografie BA**
Interface Cultures MA
Teorie mediální kultury a umění MA 

Vizuální komunikace MA 

Časová média MA
Časové a interaktivní mediální umění BA** 

Institut médií

Architektura BA*, MA 

BASEhabitat MA 

Fashion & Technology BA**, MA
Industrial Design BA*, MA 

prostor&designové strategie  BA**, MA

Institut prostoru a designu

*   s maturitou, znalosti němčiny jsou požadovány od zahájení studia
** bez maturity, znalosti němčiny mohou studující prohloubit 
     během prvního roku studia

www.ufg.at/studieninfo
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