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www.ufg.at 

A Linz tartományi főváros központjában fekvő művészeti és ipari képző egyetem 
a mintegy 1.400 és 60 országból származó hallgatójával az egyetlen olyan művészeti 
egyetem Ausztriában, amely a művészeti és alkalmazott területek teljes palettáját 
fedi le – ide tartozik például az építészet, a divat és technológia, a festészet, az ipari 
formatervezés, a médiaművészet, valamint még sok más terület is.

A tanulmányok kis létszámú csoportokban kerülnek megrendezésre szoros tanár-
diák kapcsolat keretében. A kidolgozott ötletek és projektek megvalósítására 
különböző, intézményen belüli műhelyekben van lehetőség.

A legtöbb felajánlott tanulmány elvégzéséhez az érettségi vizsga nem előfeltétel.  
Az érettségi vizsgát a felvételi vizsga helyettesíti. Az erre vonatkozó részletes  
tájékoztatásokat a Linzi Művészeti Egyetem www.ufg.at honlapján találja meg 
közvetlenül az adott tanulmányi területek oldalain.

A bejelentkezéssel, felvételre vonatkozó előfeltételekkel, valamint a tanulmánnyal 
kapcsolatos tájékoztatást itt talál:  
Tanulmányi Osztály (Studienabteilung), 4020 Linz, 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 
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Képzőművészet Diplomatanulmány**
 – Szobrászat - transzmediális tér
 – Kísérleti alkotás
 – Festészet & Grafika

Kultúra tanulmányok  BA*
Plasztikai koncepciók / Kerámia  BA**, MA
textil.művészet.design BA**, MA

Tanulmányi kínálat

kunstunilinz kunstunilinz

Képzőművészeti és Kultúratudományi Intézet

Pedagógusképzési tanulmányok*
 – Vizuális nevelés, BEd, MEd
 – Alkotás: Technika.Textil, BEd, MEd
 – Médiaalakítás, BEd, MEd

Művészeti és Oktatási Intézet

Tervezőgrafika és fényképészet BA**
Interface Cultures MA
Médiakulturális és művészeti elméletek MA 

Vizuális kommunikáció MA 

Időalapú médiák MA
Időalapú és interaktív mediaművészet BA** 

Média Intézet

Építészet BA*, MA 

BASEhabitat MA 

Fashion & Technology BA**, MA
Ipari Formatervezés BA*, MA 

tér&designstratégiák BA**, MA

Tér és Design Intézet

*   Érettségi vizsga előfeltétel. Német nyelvtudás a tanulmányok 
     megkezdésekor szükséges 
** Érettségi vizsga nem előfeltétel. A német nyelvismeretek 
     továbbfejlesztésére a tanulmány első évében van lehetőség

www.ufg.at/studieninfo
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