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Počet zájemců o studium na Ostravské univerzitě letos poprvé po šesti letech vzrostl.
Přihlášku si podalo 11.889 studentů, což je o 500 více než loni. Zájem vzrostl i přesto, že v
maturitních třídách jsou stále početně slabé ročníky, řekl ČTK mluvčí univerzity Adam
Soustružník.

"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," míní
Soustružník.

Ještě v roce 2013 se na univerzitu hlásilo okolo 16.000 studentů, každoročně jich pak
zhruba tisícovka ubyla. "Tyto úbytky přibližně kopírovaly klesající demografickou křivku.
Nyní se však poprvé podařilo tento trend prolomit," podotkl Soustružník.

Podle mluvčího mohlo zvýší zájmu pomoci i to, že se univerzita snaží více zaměřovat na
komunikaci s veřejností a svou prezentaci. "Pořádáme setkání s vědci u kávy, jsme
součástí diskuzní 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.

Univerzita 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 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," doplnil Soustružník.

Na Ostravské univerzitě studuje každým rokem okolo 10.000 studentů. Má šest fakult -
Fakultu sociálních studií, Fakultu umění, Filozofickou fakulta, Lékařskou fakultu,
Pedagogickou fakultu a Přírodovědeckou fakultu. Kromě vzdělávací a vědecko-výzkumné
role se snaží rovněž zapojovat do veřejného života v Ostravě.
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