Tisková zpráva

Opava, 21. ledna 2020

Slezská univerzita v Opavě připravuje pro zájemce
o studium dny otevřených dveří na všech svých součástech
OPAVA, KARVINÁ - Klasické i odborné učebny, výukový byt, astronomická
observatoř, výslechová místnost pro děti či univerzitní “planetárium“ Unisféra,
specializované laboratoře, filmové střižny a zvuková studia, výuková centra, moderní
technické i počítačové vybavení, vysoká úroveň vědy i úzké sepjetí s praxí. A především
studenti, pedagogové a vědci. To, ale zdaleka nejen to, je Slezská univerzita v Opavě.
Její součásti – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné, Fakulta veřejných politik v Opavě, Fyzikální ústav v Opavě
a Matematický ústav v Opavě – aktuálně zvou zájemce o studium nebo jen o prohlídku
na své dny otevřených dveří.
Počtem svých studijních možností největší ze součástí univerzity, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta v Opavě pořádá den otevřených dveří ve středu 29. ledna 2020. Úvodní informační blok pro
zájemce o studium začne v 11 hodin ve víceúčelovém kinosále fakultní budovy v Hauerově ulici 728/4
v Opavě. Zde budou prezentovány základní informace o nabídce studijních programů a oborů,
podávání přihlášek a průběhu přijímacího řízení, zahraničních pobytech studentů, ubytování,
stravování či o mimoškolních aktivitách studentů.
Po úvodním setkání následuje od 12 hodin program na jednotlivých pedagogických a vědeckých
pracovištích (ústavech) v opavských budovách Hauerova 4, Masarykova 37 a Bezručovo náměstí 13,
kde budou zájemcům poskytnuty konkrétní a podrobnější informace o studijních programech
a oborech. Součástí programu budou rovněž exkurze do specializovaných pracovišť a učeben,
přednášky nebo diskuse s pedagogy a studenty fakulty. Součástí dne otevřených dveří Filozofickopřírodovědecké fakulty bude i seznámení se studijními možnostmi nového Fyzikálního ústavu
v Opavě.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě nabízí zájemcům o studium ještě druhý termín dne
otevřených dveří, ten se uskuteční v sobotu 7. března 2020.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné zve všechny zájemce o studium na svůj den otevřených
dveří v úterý 28. ledna 2020. Zájemci o studium v oblasti ekonomie, podnikání či finančnictví jsou
zváni do hlavní budovy fakulty na Univerzitním náměstí 1934/3 od 8.30 hodin. Od 9 hodin pro ně
budou v aule připraveny informace o studijních oborech a studiu v Karviné, o možnostech stravování
a ubytování na koleji, o propojení teorie s praxí prostřednictvím centra Business Gate nebo jak
vycestovat v rámci zahraničních stáží, apod. Součástí akce bude také prohlídka fakulty se studenty,
která je plánována v 11.30 hodin.
Den otevřených dveří na Fakultě veřejných politik v Opavě se uskuteční v pátek 14. února 2020.
Časový harmonogram s podrobným programem zveřejní fakulta pro zájemce v nejbližší době.
Den otevřených dveří Matematického ústavu v Opavě se bude konat ve středu 29. ledna 2020 od 11
hodin v učebně R1 Matematického ústavu, jež najdou zájemci v Opavě, ul. Na Rybníčku 1. Po krátké
informativní besedě a prezentaci si mohou zájemci o studium a jejich doprovod prohlédnout zázemí
ústavu, např. počítačové učebny, knihovnu, aulu, kde jim současní posluchači podají bližší informace
a zodpoví konkrétní dotazy.
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Více informací Vám rád poskytne

Mgr. Daniel Martínek
tiskový mluvčí, vedoucí oddělení vztahů s veřejností
Slezská univerzita v Opavě
telefon: 777 586 266, 553 684 647
e-mail: daniel.martinek@slu.cz

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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