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INTERNATIONAL STUDENT CLUB NA OSTRAVSKÉ 

UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

V březnu roku 2007 založila skupina studentů na půdě 
Ostravské univerzity v Ostravě (OU) International 
Student Club (dále ISC). Hlavním úkolem klubu je 
pomáhat zahraničním studentům začlenit se nejenom 
do života na univerzitě, ale také do života v Ostravě 
vůbec. 

K tomu účelu byly vytvořeny dva základní progra-

my: Buddy program a Orientation Week. 

První z programů je tvořen dobrovolníky, tzv. 
Buddies, z řad studentů naší univerzity. 

„Buddy“ je neformální výraz americké angličti-
ny a znamená „kámoš“. U nás je to student, který 
usnadňuje a zpříjemňuje pobyt jednomu nebo více 
zahraničním studentům přijíždějícím na OU v rámci 
programu Sokrates-Erasmus. Buddy pomáhá zahra-

ničnímu studentovi s integrací, s orientací v novém 
prostředí, řeší drobné problémy, které se mohou 
vyskytnout. Kontakt mezi ním a novým studentem je 
navázán již před jeho příjezdem do České republiky 
a v mnoha případech pak Buddy se zahraničním 
studentem zůstává v kontaktu i během celého roku. 
Toto spojení je obohacující pro obě strany. Nejenom 
studenti ze zahraničí získají nové zkušenosti se stu-

diem u nás a poznávají studentský a společenský 
život v České republice, ale tento program přispívá 
i k multikulturnímu povědomí českých studentů. Stu-

denti z Polska, Turecka, Rumunska, Německa, Litvy, 
Slovinska, Španělska a dalších zemí mohou přiblížit 
českým studentům základní informace o své zemi. 
Na připravované akci National Presentations mohou 
také představit její zvyky a tradice, což může být pro 
naše studenty velmi přínosné. V zimním semestru 
akademického roku 2007/2008 se tohoto programu 
zúčastnilo padesát dobrovolníků, tedy na každého 
zahraničního studenta jeden Buddy. 

Orientation Week je pořádán týden před zaháje-

ním zimního semestru. Cílem je především pomoc 
s vyřízením četných formalit, které musí studenti po 
příjezdu ze zahraničí absolvovat (zajištění průkazu 
na MHD, studentské karty). Stěžejním bodem je „uni-
verzitní kolečko“, jehož cílem je pomoci studentům 
s orientací na univerzitě. Tato akce ovšem napomáhá 
i vzájemnému poznávání studentů, zahrnuje také ofi-

ciální přivítání, na kterém jsou přítomni i představi-
telé vedení OU. Toto uvítání je doplněno slavnostním 
rautem a prohlídkou Ostravy vedenou zkušeným 
průvodcem a neformálním setkáním Erasmus par-

ty, nazvanou  „Welcome Party“, v klubu Templ na 
Stodolní ulici, kde se sejdou především zahraniční 
studenti, jejich čeští Buddies a členové International 
Student Club OU.

I v průběhu semestru se studenti mohou těšit na 
pravidelná setkávání (každé druhé pondělí v měsíci) 
v klubu Templ, exkurze, divadelní představení, výlet 
do Štramberku a Prahy. Vše záleží na zájmu a přání 
samotných studentů.

Pro lepší orientaci v novém prostředí byly založeny 
i stránky ISC – http://isc.osu.cz/. Tady mohou stu-

denti, ale i široká veřejnost nalézt praktické informace 
týkající se cestování po Ostravě, zábavy a volného času, 
univerzity, informace o akcích v daném semestru, foto-

galerii, kontakty na členy klubu a v budoucnu i fórum, 
kde si studenti budou moci vyměňovat zkušenosti 
a rady, které nabyli v průběhu studia. 

Co se týče samotné struktury klubu ISC na Ost-
ravské univerzitě a jejího začlenění, klub funguje pod 
záštitou prorektora pro vnější vztahy, v tomto semes-

tru má sedm aktivních členů a dva externisty. Užší 
vedení klubu tvoří prezident, viceprezident, Buddy 
koordinátor a tajemník. V současné době ve složení 
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Daniela Barnášová, Petr Dvořák, Lenka Ševelová a Radka 

Funioková. Všichni zmínění jsou studenty Filozofické 
(respektive Přírodovědecké) fakulty Ostravské univer-

zity v Ostravě. Členy klubu jsou také Irena Mrocková, 
Zuzana Mahdalová, Jiří Huňka, Tomáš Diviš a externisté 
Břetislav Ševčík a Lukáš Němec. Všem zmíněným patří 
poděkování za dosavadní činnost.

Kontakty: 

ISC OU: ISCosucz 
Daniela Barnášová (prezidentka ISC OU): ISCBarnasova
osucz 
Petr Dvořák (viceprezident ISC OU): ISCDvorakosucz 
Web: isc.osu.cz 

(Daniela Barnášová)


