ALMA MATER

Měsíčník Fakulty veřejných politik a Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Díky digitálOPAVA ním technologiím se Den otevřených dveří
na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě může realizovat
i letos. Abyste se s fakultními průvodci mohli setkat,
bude vám stačit dobré připojení k internetu. Tato netradiční prohlídka se uskuteční
2. února 2021 v odpoledních
hodinách.
Den otevřených dveří se
odehraje na facebookové stránce filozoficko-přírodovědecké
fakulty. Program bude částečně
vycházet ze své offline podoby v minulých letech – přivítá
vás děkanka Irena Korbelářová a poté dostanou prostor jednotliví zástupci ústavů. Během

cca pětiminutové videovizitky představí studijní programy,
formu a průběh přijímacích
zkoušek, vědecké spolupráce,
mimoškolní aktivity, studium
v zahraničí a nastíní profil absolventa.
Po odvysílání důležitých a
praktických informací máme
připraveno malé překvapení –
videoupoutávku, která přináší
to nejlepší, co se na FPF během
30 let jejího působení událo.
Zájemci o studium budou mít
díky ní šanci nahlédnout alespoň na moment do budov školy a setkat se s našimi pedagogy a studenty.
Produkce
videomateriálu
pro Den otevřených dveří se
ujali studenti Ústavu filmové,
televizní a rozhlasové tvorby.

A protože jsme si vědomi,
že virtuální prostředí nenahradí osobní kontakt a do pětiminutového videa není možné
vměstnat všechny údaje, budou uchazečům v daný den k
dispozici zástupci ústavů a na
doplňující dotazy budou odpovídat v komentářích přímo pod
videem. S jakýmikoliv dalšími
otázkami se samozřejmě kdykoliv neváhejte obrátit na studijní oddělení či vámi preferovaný ústav, kontakty naleznete
na webu fakulty www.slu.cz/
fpf/cz/kontakty.
Druhý Den otevřených dveří
připravuje fakulta na 6. března
2021. Bude mít podobný scénář jako DOD únorový, k medailonům však přibudou ještě
online přednášky a workshopy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ
FAKULTY V OPAVĚ ONLINE

*archiv studentů Slezské univerzity fotograﬁe z 9O. let

Otevřete virtuální dveře FPF SLU v Opavě

2. ÚNORA 2021
na FB stránce naší fakulty

@slufpf

Jaké jsou možnosti studia na FPF SLU?

Nabídka studijních
programů a oborů jednotlivých ústavů Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě je pestrá. Uchazeči mohou vybírat z oblasti humanitních, uměleckých a informatických věd.
Opavská FPF oslavila v loňském
roce 30 let svého fungování, výu-

OPAVA

ka zde byla zahájena 8. října 1990.
V prvním ročníku bylo zapsáno 150
studentů a přednášky zajišťovalo
42 pedagogů, kteří do Opavy přišli
z jiných vysokých škol a vědeckých
ústavů. Nabídka studijních možností se za uplynulá tři desetiletí rozrostla, a to nejen co se týká šíře, ale
také díky vzájemné kombinovatelnosti oborů.

Moderní výzvy
lidstva nadále
pokračují on-line
I v roce 2021 připravuje Mendelovo
gymnázium Opava společně s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
cyklus přednášek Moderní výzvy lidstva.
Ten bude v následujících měsících probíhat i navzdory komplikované epidemiologické situaci, a to
bezpečnou formou on-line streamů na YouTube kanálu Moderních výzev lidstva, kde budou přednášky ke zhlédnutí v záznamu spolu se všemi dosud
proběhlými. Na přípravě přednášek a jejich moderování se i nadále budou podílet studenti Mendelova gymnázia, pro které je taková příležitost zejména v současné komplikované situaci velikou výzvou
a příležitostí.
Těšit se můžete na tyto přednášky – psychiatr a
psychoterapeut Radkin Honzák: Duševní zdraví
v postfaktické době (27. 1.), filozofka a fenomenoložka Anna Hogenová: Výzva ke štěstí (23. 2.),
právnička a moderátorka Daniela Drtinová
(14. 4.) a řada dalších. On-line stream začíná vždy
ve 12:30.
Pro více informací
formací sledujte stránky
www.modernivyzvy.cz.
modernivyzvy.cz.

OPAVA

V současné době lze v rámci bakalářských programů studovat například historii, muzeologii, památkovou péče a kulturní dědictví, filologii
– angličtinu, italštinu a němčinu pro
odbornou praxi, český jazyk a literaturu, tvůrčí fotografii, audiovizuální
tvorbu i kulturní dramaturgie v divadelní praxi, multimediální techniky
i moderní informatiku knihovnic-

tví. Většina bakalářských programů
nabízí možnost navazujícího magisterského studia. Studenti tak mohou
zůstat na své alma mater, prohlubovat znalosti a navazovat nové vědecké spolupráce ve známém prostředí.
Ke studiu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v
Opavě se uchazeči hlásí pouze elektronickou verzí přihlášky, termín pro

její podání je stanoven do 31. 3. 2021.
Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení (včetně profilu absolventa jednotlivých oborů) pro akademický rok 2021/2022 naleznete na
webu fakulty: https://www.slu.cz/fpf/
cz/soaktualniprijimacirizeni.
Pečlivě vybírejte, a v červnu se budeme těšit na viděnou u přijímacích
zkoušek.

Den otevřených dveří na
Fakultě veřejných politik

Den otevřených dveří bude
probíhat v rámci facebookové události na www.facebook.com/
slu.fvp (přímý odkaz na událost získáte přes QR kód na obrázku). Co pro vás
chystáme:

OPAVA

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Poprvé představíme zcela nové virtuální prohlídky, prostřednictvím kterých
bude možno si projít celou budovu fakulty on-line. Nahlédnout tak bude možno
do moderních specializovaných učeben
pro praktickou výuku programu Dentální hygiena, Porodní asistence, Všeobecná sestra či do multisenzorické místnosti Snoezelen, výslechové místnosti a
výukového bytu pro nácvik práce s handicapovanými atd. Nakouknout budou
moci zájemci také do prostor nové moderní budovy univerzitní knihovny, která se ukrývá právě ve vnitrobloku fakulty
na Bezručově náměstí 14 v Opavě. Virtuální prohlídka bude následně dostupná také na webových stránkách www.slu.
cz/fvp/cz.
PREZENTACE
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Zveřejníme videa, v rámci kterých budou představeny jednotlivé studijní programy, praktické ukázky a detaily týkající
se studia i přijímacího řízení.
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PTEJTE SE NÁS, NA CO CHCETE
Po celou dobu trvání od 10:00 do 16:00
můžete psát své dotazy přímo do události či do zpráv na profilu fakulty veřejných
politik v Opavě a my vám je v co nejkrat- Ani letos zájemci o studium a veřejnost nepřijdou o Den otevřených
ší době zodpovíme. Využít můžete také dveří na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, tentokrát
však v pohodlí a bezpečí on-line prostředí.
e-mailové adresy studium@fvp.slu.cz.

