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Očkovací centrum na Fakultě
veřejných politik v Opavě

Již druhý měsíc je v budově fakulty v provozu očkovací místo zřízené Slezskou nemocnicí v Opavě.
Nemocnice věnovala výběru vhodného očkovacího místa spoustu energie a času a po
pečlivém zvážení všech pro a proti vybrala
budovu Slezské univerzity. V první fázi byli
očkováni senioři nad 80 let a následně se věková hranice snížila na 70 let plus a začalo
se rovněž s očkováním veřejnosti například
z řad pedagogů.
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Méně mobilním seniorům slouží boční vchod
s bezbariérovým přístupem z ulice Mírova (trasa
přehledně značena i od hlavního vchodu), odkud
je výtah vyveze přímo k očkovacím místnostem.
Parkování pro klienty očkovacího centra bylo vyhrazeno podél celé budovy fakulty na Bezručově
náměstí 14.
Druhé opavské očkovací centrum zřídila nemocnice za účelem navýšení kapacity pro aplikaci
vakcíny proti nemoci COVID-19. Fakulta poskytla své prostory nemocnici zcela zdarma a bez náj-

mu, přičemž navíc hradí veškeré náklady za energii, poskytuje IT vybavení a zajišťuje servis spojený
s bezpečným a hygienickým provozem v budově.
S nemocnicí fakulta dlouhodobě spolupracuje zejména prostřednictvím Ústavu nelékařských
zdravotnických studií. Mimo spolupráci při zajišťování chodu očkovacího centra studenti (především budoucí všeobecné sestry) od začátku
koronavirové krize pomáhají nahradit chybějící
personál v nemocnici a velkou měrou tak přispívají o zvládnutí této komplikované situace.

Slezská univerzita nabízí možnost studia v zahraničí
Jednu z těchto
možností představují studijní pobyty a stáže
v rámci programu Erasmus+.
Slezská univerzita v Opavě je
do programu Erasmus+ zapojena od roku 1999. Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě má
v současné době uzavřeno celkem 56 inter-institucionálních
smluv se zahraničními univerzitami po celé Evropě. Od nejsevernější Högskolan Kristianstad ve Švédsku, po nejjižnější
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Universidad de Sevilla ve Španělsku.
Program Erasmus+ nabízí
studentům tři typy aktivit:
• s tudijní pobyt v délce 3-12 měsíců
•p
 raktickou stáž v délce 2-12
měsíců
• a bsolventskou stáž v délce 2-12
měsíců

Co je program Erasmus+?
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve

všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu,
mládeže a neformálního vzdělávání.
Co to znamená
pro naprostého laika?
Rozhodně zdokonalení cizího jazyka, atraktivní formu studia, cestování, poznávání přátel z
celého světa a v neposlední řadě
celoživotní zkušenosti. Erasmus+ je pro mnohé studenty nepostradatelnou součástí vysokoškolského života.

*archiv studentů Slezské univerzity fotograﬁe z 9O. let

březnovém dílu oblíbeného cyklu, který připravuje tradičně Fakulta veřejných politik s Mendelovým gymnáziem, přivítáme známého ekonoma PhDr. Tomáše Sedláčka, Ph.D. Přednáška proběhne opět formou on-line streamu
na YouTube kanálu Moderních výzev lidstva 24. března od
12.30 a následně zde bude ke zhlédnutí v záznamu.
Přednáška s názvem Ekonomie dobra a zla se zaměří na nejrůznější aktuální ekonomická témata, problematiku a kontroverzi nadnárodních společností
a virtuálních měn či vykořisťování v moderním
Tomáš Sedláček
světě. Ekonomie v podání Tomáše Sedláčka však
nemá pouze analytický rozměr, naopak je obohacená o aspekty filozofie, umění
či náboženství. Na přípravě pořadu se budou opět podílet sami studenti gymnázia, kterým je tak i v této složité době dána výjimečná příležitost vyzkoušet si roli
moderátorů a seznámit se s významnými osobnostmi. Do živého vysílání můžete vstoupit i vy formou dotazů, které můžete psát do komentářů přímo k videu
na YouTube. V závěru budou vybrané otázky položeny přednášejícímu. Pro více
informací sledujte stránky www.modernivyzvy.cz.

DO 31. BŘEZNA 2021
HISTORICKÉ VĚDY
INFORMATIKA
UMĚNÍ & MÉDIA
CIZÍ JAZYKY
KNIHOVNICTVÍ & ČESKÝ JAZYK

Studujte obor, který
vás bude naplňovat!

Březen je důležitý
měsíc – maturanti se během něj hlásí na vysoké
školy. Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě SU v Opavě je termín pro odevzdání elektronické
přihlášky k Bc. i navazujícímu
Mgr. studiu spolu s uhrazením
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Ze spolupráce Ústavu filmové, televizní
a rozhlasové tvorby FPF SLU a ostravského Antikvariátu a klubu Fiducia vzniklo už mnoho skvělých
projektů. Studenti zde pořádají
filmové projekce, pořizují záznamy debat či se podílejí na tvorbě
audiovizuálních pořadů pro cyklus
Fiducia on-line. A nezahálejí ani v
této – pro kulturu ne příliš příznivé – době.
„Na podzim, na začátku druhé
vlny pandemie onemocnění covid19, jsme s majitelkou klubu Ilonou
Rozehnalovou přemýšlely nad pravidelnými audiovizuálními pořady
Fiducie, které by alespoň částečně
kompenzovaly příznivcům Fidu-
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V

NA FILOZOFICKO�PŘÍRODOVĚDECKOU
FAKULTU V OPAVĚ

osamostatnit se, zlepšit jazykové
schopnosti a komunikovat s lidmi z různých zemí a kultur - si
však stále uchovává. Erasmus+ v
nynější době umožňuje studentům kromě klasické fyzické mobility i možnost využití virtuálních mobilit či kombinovaných
mobilit. Více informací získáte
na oddělení zahraničních styků
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
S jakými dojmy se vrátili studenti, kteří možnost studia v
zahraničí využili?

Vracejí se nadšení, plní dojmů
a nových zkušeností:
„Kdybych měl možnost vyrazit
znovu, neváhal bych!“ Tomáš Lecián, ÚLGaT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Turecko)
„Kdybych mohla, jedu znovu!“ Michaela Vilášková, ÚCJ,
Universita degli Studi di Sassari (Itálie)
„Nebrát ohledy na nic a vyjet!
Vše se zdá dopředu komplikované, ale zpětně se budete velice rádi
ohlížet.“ Ondřej Vlček, ÚI, Žilinská univerzita v Žilině.

Hlasy, které jsou vidět

Ekonom Tomáš Sedláček
v Moderních výzvách

PODEJ SI SVOU PŘIHLÁŠKU

Jak probíhá Erasmus+
v době koronaviru?
Pandemie koronaviru zasáhla
na jaře roku 2020 všechny sféry
života. Výjimkou nebyly ani zahraniční studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu
Erasmus+. Výjezd na Erasmus+
je v době koronaviru samozřejmě jiný - online přednášky, virtuální studentské akce. Svou
podstatu – schopnost přizpůsobit se novým podmínkám, vystoupit ze své komfortní zóny a

administrativního poplatku stanoven do 31. 3. 2021.
Vybere si každý, koho zajímají: umění a média, cizí jazyky, knihovnictví a český jazyk, historie
či informatika. Medailony ústavů
jsou ke zhlédnutí na Facebooku a
YouTube kanále fakulty.

cie živé akce, které se kvůli vládním
opatřením nemohou konat. Živé setkání samozřejmě zcela nahradit nelze, ale chtěly jsme vymyslet něco,
co by mohlo fungovat jako pravidelný pořad a mělo ideálně smysl
i po skončení mimořádných opatření,“ vysvětluje Monika Horsáková, vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby. A tak vznikly
Hlasy města, literární pořad, jehož
každý díl je věnován místnímu literátovi, který kromě své tvorby představuje i jeho oblíbené městské zákoutí a na závěr předává štafetu
dalšímu literátovi.
„Rozhodly jsme se zaměřit na
nastupující generaci literárních autorů, kteří zatím tolik příležitostí k

mediální prezentaci nemají,“ doplňuje Horsáková. Ke zhlédnutí jsou
zatím čtyři díly s Petrem Ligockým,
Petrem Stachem, Jakubem Strouhalem a Vasiliosem Chaleplisem.
Jako další své texty a milovaná zákoutí Ostravy v připravovaném díle
představí básnířka Kristýna Svidroňová. Koncept doplňují vzpomínkové speciály. První, již vydaný, je věnován Janu Balabánovi k
nedožitým šedesátinám, a v těchto dnech se dokončuje další – tentokrát k nedožitým šedesátinám Jaroslava Žily.
Hlasy města jsou volně dostupné
k přehrání pro všechny zájemce na
stránkách klubfiducia.cz nebo na lucernatv.cz.

