
Univerzita nabídne pomoc i řadu kurzů

Právo, 6.8.2018

Poradenské  centrum  určené  uchazečům,  studentům,  absolventům  i  spolupracujícím
ganizacím otevře v září v centru moravskoslezské metropo- le Ostravská univerzita (OU).

Zájemcům  nabídne  poradenství  v  oblastech  studijní,  kariér-  ní,  psychologické  a
sociálněprávní. Připravena je i řada roz- zaměřujevojových kurzů. „Poradenské centrum
bude místo, kam se budou moci studenti obrátit nejen s problémy ve studiu, ale také při
řešení osobních, rodinných nebo existenč- ních potíží, pomůžeme jim zorientovat se na
trhu  práce,  budeme  pořádat  rozvojové  kurzy  řené  na  dovednosti,  které  za-
orměstnavatelům  u  absolventů  nejčastěji  chybí,“  poukázala  Lenka  Lapišová  z
Poradenského  centra  OU.  Výčet  aktivit  chce  centrum  stále  aktualizovat  a  navyšovat.
„Posláním centra bude podpora studentů při jejich studijním lí, napomáhání jim při řešení
osobních,  rodinných  i  existenčních  problémů  a  spolupráce  na  jejich  osobnostním  a
profesním rozvoji,“ shrnula. Podle mluvčího OU Adama

Soustružníka  je  cílem  univerzi-  ty  nejen  zajistit  kvalitní  studi-  zaměum,  ale  i  kvalitu
podmínek, které se studiem souvisí. „Studenti přicházející na uni- úsiverzitu se najednou
ocitají v ne- známém akademickém prostředí, dnes už většina z nich současně se studiem
pracuje, řeší vlastní bydlení a jiné záležitosti, další problémy se v průběhu stu- dia jen
přidávají.  Mnohdy  se  stane,  že  nadaní  studenti,  kteří  mají  pro  studium  předpoklady,
nemají  pro  něj  příznivé  podmín-  ky  a  musí  kvůli  tomu  studium  ukončit.  Poradenské
centrum jim chce ukázat, jak těmto blémům předcházet, a pomoci jim nalézt vlastní cestu
z  potíží,“  vysvětlil,  proč  se  OU  roz-  hodla  centrum  zřídit.  Za  jeho  výhodu  považuje
komplexnost služeb. „Takže i při velkých ranách osudu najdou klienti na jednom místě
současně psychologa, právníka, studijní podporu a mohou řešit také sociální záležitosti,“
nastí- nil mluvčí OU.

Upozornil, že poradenské centrum bude pomáhat řešit i ji- než problematické situace. „V
průběhu  školního  roku  nébude-  me  pořádat  pro  studenty  a  ab-  prosolventy  řadu
zážitkových kurzů a seminářů, kde se naučí, jak si zorganizovat čas, najít efektivní studijní
styl,  jak  si  zlepšit  zentační  a  jiné  měkké  dovednosti  nebo  si  nanečisto  vyzkou-  šejí
výběrové řízení. A mohou do centra také přijít se zrelaxovat a odpočinout si od školy,“
popsal Soustružník. Podle Lapišové bude chod poradenského centra spuštěn se začátkem
nového ho roku, kdy také začne nabízet služby popsané na webových stránkách. Toho, že
by centrum suplovalo úlohu jiných institucí, například úřadu práce, se Lapi- šová nebojí.
„Oproti  jiným  organizacím  služby  poradenského  centra  vy-  precházejí  ze  znalosti
univerzitního prostředí a všeho, co se studiem souvisí. Současně se me také na požadavky
uchazečů  i  trhu  práce  a  na  dovednosti,  které  zaměstnavatelům  u  absolventů  chybějí.
Právě  proto  můžeme  jít  v  našich  aktivitách  více  do  hloubky  a  zacílit  je  na  kon-
akademickékrétní potřeby,“ objasnila.


