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Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa Przemysłowego znajduje się w centrum Linzu, który 
jest stolicą kraju związkowego Górna Austria. Uniwersytet liczy około 1400 studentów 
z 60 krajów i jest jedyną austriacką uczelnią artystyczną, która obejmuje całą gamę 
dziedzin artystycznych i użytkowych - na przykład architekturę, fashion & technology, 
malarstwo, wzornictwo przemysłowe, sztukę mediów i wiele innych.

Studia odbywają się w małych grupach, w ścisłym kontakcie między wykładowcami i 
studentami. Opracowane pomysły i projekty mogą być realizowane w ramach różnych 
warsztatów wewnętrznych.

Na większości oferowanych kierunków studiów uzyskanie matury nie jest wymagane. 
Osoby nie posiadające matury przystępują do egzaminu wstępnego. Szczegółowe 
informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Sztuki w 
Linzu, www.ufg.at - bezpośrednio na stronach poszczególnych programów studiów.

Informacje o rejestracji, wymaganiach wstępnych i wszystkich 
pytaniach dotyczących studiów: 
Wydział Studiów (Studienabteilung), 4020 Linz, Hauptplatz 6, 3. OG 
Telefon +43 (0) 732 7898 2206, E-Mail: studien.office@ufg.at

www.ufg.at/studienabteilung
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Sztuki piękne studia dyplomowe**
 – Rzeźbiarstwo - przestrzeń trans-medialna
 – Projektowanie eksperymentalne
 – Malarstwo i grafika

Kulturoznawstwo studia licencjackie*

Koncepcje w dziedzinach plastyki / ceramika 
 studia licencjackie**, studia magisterskie

textil.kunst.design studia licencjackie**, studia magisterskie

Zakres studiów

kunstunilinz kunstunilinz

Instytut Sztuk Pięknych i Kulturoznawstwa

Studia nauczycielskie*
 – Wychowanie plastyczne
        studia licencjackie BEd, studia magisterskie MEd

 – Projekt: Technik.Textil
        studia licencjackie BEd, studia magisterskie MEd

 – Projektowanie mediów
        studia licencjackie BEd, studia magisterskie MEd

Instytut Sztuki i Edukacji

Projekt graficzny i fotografia studia licencjackie**

Interface Cultures studia magisterskie

Kultura Mediów i Teorie Sztuki studia magisterskie 

Komunikacja wizualna studia magisterskie 

Media temporalne studia magisterskie

Sztuka Mediów temporalnych i interaktywnych 
studia licencjackie**

Instytut Mediów

Architektura studia licencjackie*, studia magisterskie 

BASEhabitat studia magisterskie 

Fashion & Technology studia licencjackie*, studia magisterskie 

Wzornictwo przemysłowe studia licencjackie*, studia magisterskie  

Strategie przestrzenne i projektowe  
studia licencjackie*, studia magisterskie 

Instytut Przestrzeni i Projektowania

*   Z maturą, znajomość języka niemieckiego wymagana na 
     początku studiów
** Bez matury, znajomość języka niemieckiego może być nabyta 
     podczas pierwszego roku akademickiego

www.ufg.at/studieninfo
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