1989
18/12/1989
Vedoucí karvinské skupiny přípravného výboru

19/05/1990

Adama, CSc., samostatný návrh projektu budoucí

typu. Vedoucí opavské skupiny přípravného výboru
Slezské univerzity totéž učinil pro zamýšlenou
opavskou fakultu 20. 12. 1989.

23/07/1990
17/09/1990
Akademický senát Masarykovy univerzity
dvou nových fakult pod Masarykovou
univerzitou – Obchodně podnikatelské

univerzity.

ministerstvo školství toto stanovisko potvrdilo.

01/10/1990
Děkanem nově vzniklé Obchodně podnikatelské

11/10/1990

pak slavnostně zahájila výuku také Obchodně

zahájil slavnosti slovy:
oznámil obyvatelům slezské metropole, že
zahajuje svou činnosti vysoké školství…“

09/07/1991
Pro návrh se vyjádřilo 109 poslanců, proti návrhu

1991
Návrh první medaile pro Slezskou univerzitu

prodloužení legislativního procesu konstituování

03/05/1991

nových univerzit vyjádřil slovy:
správný“.

01/03/1992
Své funkce se ujal první rektor Slezské univerzity

06/04/1992

minoritského kláštera dne 26. 5. 1992.

18–22/05/1992
08/06/1992
Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty

Konání výstavy samizdatové literatury

perzekvovaných před rokem 1989.

systém hodnocení vysokoškolského studia od
akademického roku 1992/1993.

13/10/1993
konala slavnostní promoce prvních absolventů

18/10/1993
univerzitní Rakouská knihovna. Fondy nově otevřené

18/04/1994

zahraničí Rakouské republiky.

04/11/1994
veřejnosti poprvé představeny slavnostní fanfáry
Slezské univerzity.

1995
Z
fakultách Slezské univerzity

01/03/1995
Začalo druhé funkční období prvního rektora
Černohorského, CSc.

24/06/1995
se konala první magisterská promoce. První

05/05/1995
První majáles studentů Slezské univerzity.

13/06/1995
Vyšlo „nulté“ číslo Novin Slezské univerzity.

verzí.

25/01/1996
Zahájena činnost
Univerzitního klubu
Slezské univerzity

28/06/1996
se konalo první habilitační řízení. Uchazečem

08/07/1996

26/09/1997
Slavnostní otevření univerzitní Německé knihovny

11/09/1997
Rekonstrukce budovy, kterou univerzita získala

předsedy představenstva Nadace Uwe Stiemkeho.

1998
S

01/01/1998
01/03/1998
Funkci rektora Slezské

17/11/1998
Ustavení Koordinačního odborového výboru Slezské
univerzity jako celouniverzitní organizace zabývající
se otázkami všech zaměstnanců.

01/01/1999
Tímto datem nabyl účinnosti nový zákon č. 111/1998

07/04/1999

typu.
Matematický ústav jako její samostatná součást.

První zasedání Správní rady Slezské
Smítal, DrSc. Dále bylo zřízeno univerzitní Vzdělávací

10/04/2000
první profesorské řízení; uchazečem

únor 2001
01/03/2001
Začátek prvního funkčního období rektora

první čestné doktoráty. Univerzita takto

Jiráska, CSc.

28–29/09/2001
2002
Vznik celouniverzitního poradenského centra.
Posláním centra bylo poskytovat studentům

Evropské asociace univerzit (EUA), jejímž
hlavním cílem je vytvoření koherentního systému

05/09/2003
Otevření zrekonstruované budovy

20/11/2003
Vznik Konference rektorů slezských univerzit,

29/03–02/04/2004

veřejného vysokého školství.

říjen 2004
výuku distanční formy studia prostřednictvím

2005
fondů (ESF).

prostřednictvím počítačových kurzů.

01/01/2005
agentury Evropské komise právo udělovat

03/10/2005

Supplement (DS) Label, mezinárodně uznávaný

Ministerstva zahraničních věcí ČR Medaili Jana

29/03/2006
01/03/2007
Rektorem Slezské

Obchodně podnikatelské fakulty věnoval svůj čas
besedě se studenty.

říjen 2007
01/02/2008

Všechny součásti Slezské univerzity
elektronický informační systém studijní
agendy IS/STAG.

třetího věku.

01/10/2008
Vyčleněním některých studijních programů

listopad 2009
studia, tzv. Virtuální univerzitu třetího věku, neboli
prostoru.

duben 2010
Otevření nové Akademické
poradny, specializovaného
poradenského pracoviště,
poskytujícího služby

13/09/2011
otevřela Gastrocentrum Slezské univerzity
které se stalo nejen místem praktické

poradenství studentům
studia.

07/12/2011
republiky Václav Klaus. Se studenty besedoval

únor 2012
podobě reformy vysokých škol. Největším protestem

březen 2012
kategorie Matematika, fyzika – veřejné VŠ

dvou letech.

červen 2012
jmenován prvním emeritním profesorem

listopad 2012
14/01/2013
první 3D tiskárna.
zahájena stavba národního superpočítačového

31/12/2013

Premiéra dokumentu studentů oboru Audiovizuální
tvorba Sportu zdar! na ČT4 SPORT. Jde o první film
studentů SU, který byl zařazen do vysílání celostátní
televize. Snímek získal Cenu poroty na mezinárodním festivalu sportovních filmů SportFilm Liberec
a spolu s dalšími oceněnými snímky reprezentoval
ČR na světovém finále v Itálii.

červenec 2014
Restrukturalizace stávající organizační
struktury Obchodně podnikatelské fakulty

03/10/2014
Premiéra dokumentu studentů oboru Audiovizuální
tvorba Tělo plné štěstí. Jde o první celovečerní
dokument studentů SU. Odnesl si jednu z hlavních
cen na mezinárodním festivalu Ekofilm, dostal se
do oficiálního výběru festivalu Academia Film
Olomouc a řady dalších filmových festivalů
v ČR i na Slovensku. Jako seriál ho odvysílala
televize Stream.cz.

01/03/2015
Funkce se ujal současný rektor
Slezské univerzity v Opavě
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., první
rektor přicházející z Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné.

29/10/2015
astrofyzikální observatoře.

únor 2016
07/03/2016
Otevření Centra pro podporu podnikání
které založila Obchodně

podzim 2016
Dokončení rekonstrukce budovy

budovy Univerzitní knihovny.

podzim 2017

dokončení dosud největší investiční
akce SU - areálu budovy Bezručovo
náměstí 14 a přístavby nové budovy
Univerzitní knihovny SU

13/03/2018

premiéra celovečerního dokumentárního filmu
Grygar, natočeném studenty oboru Multimediální
techniky, první film Slezské univerzity s oficiální
kinodistribucí, později byl nominován na ocenění
Český lev a do československé soutěže
Akademia Film Olomouc (AFO) 2019

03/10/2018

otevření areálu Hauerova 4, kam se přesunula
výuka umělecky zaměřených oborů
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

Srpen 2018

Slezská univerzita v Opavě se poprvé ve své
historii umístila v žebříčku jedné z nejprestižnějších rankingových agentur QS EECA
University Rankings, která každoročně zveřejňuje 300 nejlepších univerzit dané oblasti, tj.
„emerging Europe and central Asia“, kterou
tvoří celkem 22 zemí

01/09/2018

spuštění nové webové prezentace Slezské
univerzity v Opavě

07/11/2018

zasazení pamětní lípy u příležitosti
100 let samostatného Československa

2019

znovuzvolení doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D.
do funkce rektora Slezské univerzity v Opavě

14/11/2019

odhalení uměleckého díla sochařky a designérky Christine Habermann von Hoch
Srdce studentstva

20/11/2019

Slezská univerzita v Opavě otevírá unikátní
sférickou projekci Unisféra

15/12/2019

ustanovení Mezinárodního poradního sboru
Slezské univerzity v Opavě

01/01/2020

vznik samostatného Fyzikálního ústavu
Slezské univerzity v Opavě;
ve výběrovém řízení na pozici ředitele
ústavu zvítězil prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

30/06/2020

duben 2020

Slezská univerzita získala od Rady pro výzkum,
vývoj a inovace v hodnocení výzkumných organizací
podle Metodiky 2017+ dle škálování v segmentu
vysokých škol druhou nejlepší známku s označením
„B´ - velmi dobrá (very good)“

V rámci projektu RESTART získal Fyzikální ústav
v Opavě vůz pro měření kvality ovzduší v terénu,
a to pro svoji vědecko-výzkumnou činnost
a rozvoj svých studijních programů

01/11/2020

Nezávislá výběrová komise na základě
vyhlášeného výběrového řízení vybrala
na obsazení pozice ředitele Matematického
ústavu Slezské univerzity v Opavě i pro další
období prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc.

2021?

