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Tři univerzity z Moravskoslezského kraje nyní čekají, kolik zájemců si podá přihlášku
zrovna na jejich fakultu a obor. Například Ostravská univerzita (OU) už ví, že se na ni ke
studiu přihlásilo více zájemců než v posledních šesti letech.

Slezská univerzita v Opavě (SLU) a Vysoká škola báňská- -Technická univerzita Ostrava
(VŠB-TUO) ještě celkové výsledky nemají, jelikož termíny pro podávání přihlášek ještě
nejsou uzavřené.

„Ostravské univerzitě se po šesti letech podařilo získat vyšší počet přihlášek než v
předchozím roce, a to i přes neustále klesající počty studentů v maturitních ročnících. Na
univerzitu si letos podalo přihlášku 11 889 studentů, což je o téměř 500 více než loni,“
informoval mluvčí OU Adam Soustružník. „Je potřeba si uvědomit, že při stále klesajících
počtech maturantů v zemi se dá považovat za úspěch univerzity i malý úbytek nebo
stejný počet přihlášek jako v předešlém roce. Nárůst v době poklesu demografické křivky
univerzitě přináší obrovský potenciál kvalitních studentů,“ vysvětlil Soustružník. Dodal, že
navíc možnost podat si přihlášku na OU skončila už 28. února, zatímco na většinu dalších
univerzit se mohou studenti hlásit o měsíc déle.

Ještě v roce 2013 se na OU hlásilo kolem 16 tisíc zájemců o studium, každý rok poté jich
zhruba tisícovka ubyla. „Tyto úbytky přibližně kopírovaly klesající demografickou křivku.
Nyní se však poprvé podařilo tento trend prolomit,“ podotkl mluvčí OU. Podle něj stojí za
vyšším zájmem o studium na OU to, že se škola více prezentuje na veřejnosti. „Pořádáme
setkání s vědci u kávy, jsme součástí diskusní scény Colours of Ostrava, pořádáme
happening Jsme Ostravská! na Masarykově náměstí a z ostravské Noci vědců se stala
jedna z největších v celé republice,“ připomněl Soustružník. Vysoká škola navíc letos
odstartovala i novou kampaň zaměřenou právě na uchazeče o studium. Nabádala v ní
studenty, aby si volili obor podle toho, co je baví, nikoli podle toho, do čeho je často tlačí
společnost. „Zjistili jsme totiž, že spousta maturantů si vybírá školu více na základě
doporučení rodičů a učitelů než vlastních zájmů. To je podle nás špatně. Věříme, že když
člověka něco doopravdy baví, může být úspěšný v jakémkoli oboru, ať už jde o umění,
sociální věci nebo matematiku,“ shrnul mluvčí OU, kde každý rok studuje kolem 10 tisíc
studentů na šesti fakultách. VŠB-TUO bude konečný počet uchazečů o studium znát až v
létě. „První kolo přihlášek u většiny našich fakult končí až posledního dubna, takže
momentálně čísla nemůžeme říci. Navíc některé z nic vypíšou možná i další kola,“
vysvětlila mluvčí VŠB- -TUO Petra Halíková. Také na SLU zatím počet letošních zájemců o
studium neznají, mají jen předběžná čísla. Z nich vyplývá, že někde je zájem stejný či
vyšší, jinde mnohem nižší než loni.


