
MEMORANDUM: LÉKAŘSKÁ FAKULTA V OSTRAVĚ BUDE UŽ ROKU 2010
Lékařská fakulta Ostravské univerzity by mohla první studenty přijmout ve
akademickém roce 2010/2011. Vyplývá to z memoranda, které uzavřelo
město Ostrava a Ostravská univerzita. Město je ochotno přispět například
na přístrojové vybavení univerzity. Město Ostrava už univerzitě dalo pěti-
milionovou dotaci na přípravu lékařské fakulty. Rektor Ostravské univer-
zity J. Močkoř vedení města představil projekt přípravy vzniku lékařské 
fakulty. „Univerzita už má zajištěno zhruba 50 procent pedagogů. Z cel-
kem 75 odborných asistentů, docentů a profesorů už jich má 47, ne se vše-

mi má však uzavřeny pracovní smlouvy,“ uvedl Močkoř. Lékařská univerzita bude sídlit v bývalém
porodnicko-gynekologickém pavilonu v Ostravě-Zábřehu, jehož přestavba by měla stát přibližně půl
miliardy korun. Významnou část finančních prostředků chce získat z evropských fondů. Přístrojové
vybavení fakulty by pak mělo stát zhruba 40 milionů korun. „Lékařskou fakultu Ostravské univerzi-
ty v Ostravě by mohly navštěvovat celkem čtyři stovky posluchačů, přičemž do prvního ročníku stu-
dijního programu všeobecné lékařství by jich mohlo nastoupit celkem 80,“ dodal Močkoř. (ČTK, 
M. Helánová, 3. a 24. 9.2008, upr.)  www.osu.cz                                                                           -new- 

STUDUJTE POLŠTINU A GEOGRAFII V TĚŠÍNĚ! Vyjít za studenty do místa jejich bydliště a zpřístup-
nit univerzitní vzdělání lidem v každém věku se rozhodla Ostravská univerzita v Ostravě. Cestou 
otevření své první mimoostravské pobočky v příhraničním Českém Těšíně na sklonku letošního září.
„Do lavic učeben zrekonstruovaných pro vysokoškolskou výuku zasedlo celkem 33 posluchačů 
1. ročníku bakalářského oboru Polština ve sféře podnikání v kombinované formě,“ uvedla 
E. Mrhačová, děkanka Filozofické fakulty OU. Katedra sociální geografie pak tamtéž umožnila více
než 40 čerstvým posluchačům studovat bakalářský studijního obor Geografie a regionální rozvoj též
kombinovaně. „Velkou pozornost klademe na znalosti informačních technologií, jazykové a komu-
nikační dovednosti a pokročilou znalost projektového řízení v územním rozvoji, “ uvedl V. Baar, 
vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Nové detašované pracoviště OU
najdete v objektu bývalé základní školy na Slovenské ulici. „Trh práce se neustále proměňuje, 
univerzity mají svojí flexibilní nabídkou vzdělání vytvořit lepší podmínky pro zapojení se do pra-
covního procesu,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.  ff.osu.cz, prf.osu.cz  Fota: -afifa-  

-jab, ou, new- 
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Vlevo starosta Č. Těšína V. Slováček, dále proděkanka pro studium FF OU M. Vašutová, vedoucí katedry slavistiky FF OU 
B. Rudincová, vedoucí oddělení polonistiky katedry slavistiky J. Muryc, vpravo studenti oboru Polština ve sféře podnikání.



AKADEMICKÝ DEN: OCENĚNÍ A VIZE  Akademický den Ostravské univerzity v Ostravě, který pro-
běhl 1. října 2008 v Domě kultury města Ostravy, „byl nejen příležitostí ke slavnostnímu setkání 
pedagogů a studentů, ale také k ocenění 16 studentů pamětními listy za vynikající studijní výsledky
a reprezentaci školy,“ uvedla pro náš měsíčník vedoucí kanceláře rektora Z. Tesarčíková Moškořová.
Mezi oceněnými byla i lukostřelkyně Markéta Sidková, bronzová medailistka z XIII. letních para-
lympijských hrách v Pekingu. Na setkání představili jednotliví děkani vize svých fakult. Studenti 
hudebních a výtvarných oborů Fakulty umění předvedli ukázky ze své tvorby. www.osu.cz     -new-

ARCELORMITTAL:  FF OU RÁDI PODPOŘÍME!  Přestože ČR patří k zemím s extrémně nízkým podí-
lem vysokoškolsky vzdělané populace, ministerstvo školství letos prudce snížilo kvóty studentů k při-
jetí. Děkanka Filozofické fakulty (FF) Ostravské univerzity v Ostravě (OU) E. Mrhačová proto oslovi-
la největší podniky regionu. Motivem  prosby o finanční pomoc bylo, aby fakulta mohla přijmout 
více studentů zejména hospodářských jazyků. Reagoval prozatím jediný podnik - hutní gigant
ArcelorMittal Ostrava (AMO). „Vedení tohoto podniku pochopilo, že bez znalosti jazyků se nemů-
že rozvíjet zahraniční obchod regionu, a finančně podpořilo tříleté bakalářské studium dvaceti 
studentů hospodářské angličtiny a hospodářské francouzštiny, které tak fakulta mohla přijmout 
navíc," sdělila Mrhačová s tím, že AMO přispěje fakultě dvěma a půl miliony korun. Hutní gigant se
tak stal největším sponzorem FF OU. (Karvinský deník, 23. 9.2008, krác.)     ff.osu.cz -new-

NÁŠ VODIČKA POJEDE DO NEW YORKU Loňský absolvent katedry strun-
ných nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, houslista J. Vo-
dička, zvítězil ve velké mezinárodní soutěži, konané v době od 3. do 9. 
září 2008 v Lipsku. Šlo o evropské kolo celosvětové soutěže, kterou pořádá
agentura Young Concert Artis. Letos se jí zúčastnilo přes 200 interpretů 
z celé Evropy. Vodička se tímto vítězstvím probojoval do samotného finále
soutěže. Proběhne v lednu 2009 v New Yorku. Doposud jediným úspěšným
Čechem byl v této soutěži klavírista M. Kasík. Zvítězil před osmi lety.
Vodička studoval ve třídě profesora Zdeňka Goly.  fu.osu.cz -šol-

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA PEDAGOGICKOU FAKULTU Slavnostní setkání 
k 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku pořá-
dané Pedagogickou fakultou (PdF) Ostravské univerzity v Ostravě se pod názvem 
FACULTAS PAEDAGOGICA 1953-2008  koná  23. a 24.10. 2008 v aule OU, na Čes-
kobratrské 16 v Ostravě. Pro účastníky je ve čtvrtek 23. 10. 2008 od 18 hodin po zahá-
jení připravena výstava výtvarných prací studentů, otevření stálé expozice o vývoji 
fakulty a raut. Následující den, v pátek 24.10.2008 už od 9.00 hod. pak po úvodních
slovech rektora OU J. Močkoře, děkana PdF J. Malacha a náměstkyně hejtmana MSK
J. Wenigerové se mohou těšit na filmový dokument o vzniku, vývoji a současnosti PdF,
křest sborníku ke konferenci a vystoupení pamětníků.  pdf.osu.cz      Foto: -arou-
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FILOZOFKA SIDKOVÁ BRONZOVÁ NA PARALYMPIÁDĚ Filozofická fakulta Ostravské univerzity měla na
XIII. Paralympiádě v Pekingu horkou favoritku. O získání některého z cenných kovů tu bojovala jednadvaceti-
letá lukostřelkyně Markéta Sidková. „Při koukání na film o hobitech jsem si vzpomněla na dětství, kdy jsme na
zahradě dělali luky z proutků. Zatoužila jsem znovu si zkusit střílení. Ani v nejmenším jsem si ale nepředsta-
vovala, že bych se mohla dostat na takovou úroveň.,“ uvedla Sidková pro Deník. Tato hendikepovaná vice-
mistryně světa z roku 2005 je členkou českého paralympijského týmu již podruhé. V soutěži jednotlivkyň se 
k této studentce ruštiny ve sféře podnikání sice štěstěna obrátila zády, ale vše si bohatě vynahradila v soutěži
družstev. Spolu s lukostřelkyněmi Kuncovou a Černou po napínavém a nervy drásajícím boji získala vytouže-
nou bronzovou olympijskou medaili! Na zahajovacím ceremoniálu byla Sidková nejen nejmladší českou para-
lympioničkou, ale současně i vlajkonoškou výpravy. Na závěrečném ceremoniálu pak děkovala dobrovolníkům
z pozice členky Rady sportovců Mezinárodního paralympijského výboru, kam ji zvolili zúčastnění handicapo-
vaní sportovci. ff.osu.cz                                                                                                                   -jab-

RARITA: INFORMATIKA NA OU DISTANČNĚ! Distanční vzdělávání je specielně uzpůsobené, meto-
dicky připravené tak, aby mohli studovat lidé při svém zaměstnání, při svém rodinném vytížení. Je
to vzdělávání velmi flexibilní. Flexibilní v čase, v prostoru a velmi individualizované. Je založeno na
samostatném učení se, ale je to řízené samostudium. Vzdělávací instituce poskytuje tomu studující-
mu veškerou podporu, veškeré zázemí. Dostává svého tutora, to je člověk, který mu pomáhá, kon-
zultuje s ním, opravuje jeho průběžné práce, poskytuje zpětnou vazbu. „Na vysokých školách je po-
měrně velká poptávka po distančním studiu, k dnešnímu dni jsou akreditovány pouze tři vysoko-
školské studijní obory. Například na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je to bakalářské
studium aplikované informatiky,“ uvedla 1. 9.2008 pro ČT24 Helena Zlámalová, vedoucí Národního
centra distančního vzdělávání (krác.).  prf.osu.cz                                                               -new-

II. DOŠKOLOVACÍ DEN PRO PORODNÍ ASISTENTKY LoPractic medical, s.r.o.,
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Porodnicko-gyne-
kologická klinika FN pořádají 1. listopadu 2008 v Hradci nad Moravicí v Hotelu
Belaria II. doškolovací den pro porodní asistentky. Hlavním tématem bude prá-
ce porodní asistentky v prenatálních poradnách a na gynekologicko-porodnic-
kém oddělení. Přednášet a diskutovat se tu bude ale také například o sexuál-
ním životě v těhotenství, ošetřovatelské péči o ženu s běžným i patologickým
těhotenstvím. Akce je na základě souhlasného stanoviska profesní organizace
ČKPA zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání porodních 
asistentek a všeobecných sester a je ohodnocena 3 kredity. http://fzs.osu.cz/

-hak-

INFO<U>, newsletter, elektronický měsíčník Ostravské univerzity v Ostravě, č. 9/2008, vyšlo 14. 10. 2008.
Newsletter zasíláme nejvýznamnějším osobnostem a institucím České republiky. Dejte jim o sobě 
vědět! O tom, co právě děláte, co připravujete, o čem přemýšlíte. Pište, fotografujte, tvořte pro 
INFO<U>, newsletter! Vaše příspěvky o maximální délce 15 řádků, fotografie, pozvánky a jiné 
materiály průběžně posílejte na mail: newsletter@osu.cz. Uzávěrka čísla 10/2008 INFO<U>, je v pátek
31. října 2008. Děkujeme vám. www.osu.cz 
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Snímek ze soutěže a ze slavnostního ceremoniálu – M. Sidková je první zleva.                                                     Fota: -afifa-


