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Ostravská univerzita otevírá svou náruč a hlásí dobrou zprávu: za každou přihlášku zasadíme 
strom! Zveme vás na lednové Dny otevřených dveří na všech fakultách Ostravské univerzity.  
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Poznejte Ostravskou zblízka! Dny otevřených dveří vám umožní prozkoumat zázemí 
univerzitních budov i vybavení učeben a laboratoří, ale především se seznámíte s našimi 
vyučujícími a stávajícími studenty, kteří vás zasvětí do tajů jednotlivých studijních oborů.  

Ve dnech 24. a 25. ledna 2020 otevře své brány Přírodovědecká , Filozofická , Pedagogická a 
Lékařská fakulta , Fakulta sociálních studií a hudební sekce Fakulty umění . V těchto dnech máte 
také příležitost navštívit Poradenské centrum Ostravské univerzity, které může zásadně pomoci 
těm z vás, kteří ještě nejsou rozhodnuti o tom, co jít studovat. Na výtvarné sekci Fakulty umění 
proběhnou Dny otevřených dveří později, a to během klauzur 27. – 31. ledna 2020.  

Podrobný harmonogram Dnů otevřených dveří na jednotlivých fakultách včetně časů přednášek 
o konkrétních oborech najdete na webu Ostravské univerzity . A kdybyste měli jakékoli další 
dotazy nebo vám cokoli ohledně Dnů otevřených dveří či samotného studia nebylo jasné, 
neváhejte se obrátit na studijní oddělení jednotlivých fakult.  

Ptáte se, jestli je pro vás Ostravská univerzita tou správnou volbou? Nejen váhavci mohou 
nahlédnout pod pokličku naší univerzity – zjistěte, Proč studovat na Ostravské univerzitě! 
Nemáte ještě jasno v tom, jaký obor byste si měli vybrat? Nahlédněte do sekce Naše studijní 
obory a dle svých zájmů probádejte pestrou nabídku jednotlivých fakult. Pokud máte obavy, co 
vás čeká na přijímačkách, udělejte si v tom jasno v sekci Přijímací řízení . Pak už zbývá jediný 
krok: podat si e-přihlášku!  

Uděláte tím něco nejen pro svou budoucnost. Za každou přijatou a zaplacenou přihlášku totiž 
Ostravská univerzita vysadí strom. Vznikne tak symbolický les studentů Ostravské univerzity, 
který bude reprezentovat jejich význam ve společnosti – protože právě studenti jsou její hybnou 
silou a zastávají v ní nepostradatelné místo, podobně jako stromy na naší planetě. A tak jako 
stromy vytváří životu potřebný kyslík, tak studenti čerpají vědomosti, které přetváří na nové 
inovativní myšlenky a vynálezy, a pomáhají tak společnosti růst.  

Závazek vysadit strom za každou přijatou přihlášku je součástí kampaně Ovlivni nejen svou 
budoucnost. V ní Ostravská univerzita vyzývá všechny, kteří se rozhodují o svém budoucím 
vzdělání, aby si vybírali podle toho, čemu se chtějí v životě věnovat a v jaké oblasti chtějí měnit 
svět k lepšímu.  

Namotivujte se i vy ke svému rozhodnutí. Prohlédněte si slogany jednotlivých fakult a atmosféru 
na veletrhu Gaudeamus Brno 2019.  

POZOR! Přihlášky přijímáme jen do 15. března 2020!  
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