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Slezská univerzita v Opavě podepíše smlouvu
s bolívijskou univerzitou USFA
Studenti a pedagogové především umělecky zaměřených oborů získají nové
možnosti studia a odborných stáží na bolívijské soukromé vysoké škole Universidad
San Francisco de Asís v La Pazu (USFA). Smlouvu o spolupráci mezi oběma
institucemi podepíší v pondělí 14. října 2019 rektor Slezské univerzity v Opavě
doc. Pavel Tuleja a zástupkyně rektora Universidad San Francisco de Asís, paní
Kateřina Rico Cernohorska.
OPAVA – Po úvodní červnové schůzce v Praze a zářijové návštěvě předsedy Akademického
senátu Slezské univerzity Ing. Wernera Bernatíka, Ph.D. v Bolívii, kdy se ladily jednotlivé oblasti
budoucí spolupráce, zavítají v těchto dnech zástupci bolívijské strany opět do České republiky
a dojde k vlastnímu aktu podpisu bilaterální smlouvy o spolupráci a výměně studentů a pedagogů
mezi oběma univerzitami.
Oblasti spolupráce se nabízí celkem jasně - USFA se hodně zaměřuje na obory spjaté s kulturou,
sociální interakcí, škola má vlastní rádio, spolupracuje s televizí a vlastní také centrum
multimediální tvorby (s názvem SICOM), takže v první řadě by mělo jít o možnost spolupráce
oborů zaměřených na audiovizuální tvorbu, tedy opavských studií Tvůrčí fotografie,
Multimediálních technik a Audiovizuální tvorby. Prvním opavským “testovacím“ posluchačem,
který do Bolívie odjede, bude student Institutu tvůrčí fotografie (ITF) David Váňa, který v Bolívii
využije vedle svého fotografického umění i svoji znalost španělštiny. Další případné kontakty
se nabízí v oblasti ekonomických a finančních studií (ze strany Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné) nebo oblasti historie a archeologie (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě).
„Během vzájemných jednání bylo patrné, že v Bolívii považují naši stranu za seriózního partnera.
Patrně je tomu tak proto, že vnímají Evropu za kolébku tradičního vzdělávání, takže si spolupráce
s námi hodně považují, ale rozhodně to nebude tak, že bychom měli předávat zkušenosti jenom my
jim. Naopak. Díky mé cestě do Bolívie jsem zjistil, že i my se můžeme řadu věcí naučit a tím
považuji tuto spolupráci za oboustranně výhodnou. Univerzita v La Pazu otevírá své brány vstříc
České republice, konkrétně Slezské univerzitě v Opavě, ale podobně jako s námi, chtějí
spolupracovat s vysokou školou ve Španělsku nebo ve francouzském Montpellier,“ uvedl před
podpisem smlouvy Dr. Werner Bernatík, který se stane i průvodcem bolívijské delegace
po Slezské univerzitě.
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O Universidad San Francisco de Asís
Soukromá univerzita v San Francisco de Asís působí na vysokoškolském trhu vzdělávání 20 let.
V jejím čele stojí rektor Jorge Dorado Quiroga. Sídelním městem univerzity je La Paz, hlavní
město stejnojmenného departmentu (ekvivalent kraje), sídelní město vlády Bolívie a druhé
největší město země s téměř 900 tisíci obyvateli, ale spádově zabírá i další tři místa – město El
Moto (provincie La Paz), město Villazón (provincie Modesto Omiste) a město Tupiza (provincie
Sud Chichas). Univerzita se zaměřuje na vzdělávání v sedmi oblastech: právo, sociální
komunikace, systémové inženýrství, obchodní inženýrství, obchodní administrativa, psychologie,
vzdělávací vědy a za významné považuje i vzdělávání pracujících (podobně, jako u nás
tzv. celoživotní vzdělávání).
Další informace o Universidad San Francisco de Así můžete čerpat z rozhovoru
s Dr. Wernerem Bernatíkem na webových stránkách Slezské univerzity v Opavě:
https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/489

O Slezské univerzitě v Opavě
Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, následně Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou
fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola má v současné
době čtyři součásti: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou
fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě a Matematický ústav v Opavě. Přestože
Slezská univerzita v Opavě patří se svými necelými 5 000 studenty mezi menší české vysoké
školy, pro akademický rok 2019/2020 nabízí téměř sto studijních programů a oborů v českém
jazyce všech forem a typů, z nichž 26 je možné realizovat na doktorském stupni studia, a 13
v anglickém jazyce. Univerzita také nabízí desítky kurzů v rámci celoživotního vzdělávání
a Univerzity třetího věku.
Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou
zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména
v polském Slezsku. Současným rektorem je doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., který v březnu 2019
vstoupil do svého druhého funkčního období.
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