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2020: AKREDITACE VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ PRODLOUŽENA! Na svém dosud posledním
zasedání Akreditační komise MŠMT rozhodla o prodloužení akreditace studijního programu Všeobecné
lékařství na standardní dobu 6 let. Tímto rozhodnutím se především potvrdilo, že Lékařská fakulta
Ostravské univerzity v Ostravě je již plně kvalifikovaná a srovnatelná s jinými lékařskými fakultami
a OU současně tímto s definitivní platnosti prokázala i reálnost svého záměru na ustanovení lékařského vzdělávání a výzkumu v našem kraji. „Je to mimořádný úspěch, za který vděčíme celému vedení
Lékařské fakulty a všem více než 200 akademickým a vědeckým pracovníkům, podílejícím se na tomto
studijním oboru. Tímto bych chtěl všem poděkovat za jejich práci a snažení. Naší Lékařské fakultě
pak přeji hodně dalších úspěchů,“ řekl rektor Ostravské univerzity prof. Jiří Močkoř.
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=11984
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KRACHUM A BALISKIY NEJLEPŠÍMI MATEMATIKY Za účasti
primátora města Ostravy Petra Kajnara byly 5. dubna 2014
v aule Ostravské univerzity v Ostravě předány zbrusu nové
ceny vítězům 24. ročníku Mezinárodní matematické soutěže
Vojtěcha Jarníka. Soutěž každoročně pořádá katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Soutěžícími jsou často vítězové či úspěšní řešitelé matematických
olympiád v jednotlivých státech. První kategorii vyhrál Dmitry
Krachun z univerzity ze Saint Peterburgu v Rusku. Vítězem
2. kategorie se stal další Rus Alexey Balitskiy z univerzity
v Moskvě. Další příčky vedle vítěze Dmitrye Krachuna v 1. kategorii, určené studentům 1. a 2. ročníku VŠ, obsadili na této
nejstarší mezinárodní matematické soutěži pro univerzitní
studenty v EU Štěpán Šimsa z pražské UK, o třetí příčku se dělili
hned tři studenti: Mikhail Grigorev z moskevské univerzity,
Otte Heinävaara z univerzity ve finských Helsinkách a Artsem
Zhuk rovněž z Moskvy. Ve 2. kategorii, určené studentům třetího, čtvrtého a pátého ročníku VŠ, vedle jejího vítěze Alexeye
Balitskiye uspěli hned čtyři studenti, kteří společně obsadili
druhou příčku: Jędrzej Garnek z univerzity v polské Poznani,
Miroslav Olšák z pražské UK, Alexander Tsigler z Moskvy a Michał
Zając z univerzity v polském Krakowě. „Já jsem se na tu akci
strašně těšil. Prostě mám rád matematiku. Mnoha lidem se to
zdá dost divné, protože matematiku moc nemusí, ale nebudu
jim to vnucovat.“ řekl nám s nadšením jeden z účastníků soutěže
Karel Šnajdr student z pořadatelské fakulty OU.
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=11968
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XIX. PLES UNIVERZITY se uskutečnil 22. dubna 2014 v Hotelu Imperial. Hostem večera byla Petra
Janů. Vystoupila i hudební skupina Tomáše Kovalčíka. Večer zahájil rektor univerzity prof. Jiří Močkoř.
Zásluhou sponzorů byla tombola opět bohatá a ceny hodnotné. http://www.osu.cz/
Text a fota: Hana Jenčová
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DODATEČNÉ PŘIJÍMAČKY NA IT VE VZDĚLÁVÁNÍ
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě vyhlašuje dodatečné přijímací řízení v tříletém bakalářském studijním programu Specializace
v pedagogice v prezenční i kombinované formě studia, studijní obor Informační a komunikační
technologie ve vzdělávání. Zájemci o studium si mohou podat elektronickou přihlášku ke studiu,
a to nejpozději do 15. května 2014. http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=11951
-valPRO UČITELE: ROZŠIŘTE SI KVALIFIKACI! Nabízíme rozšiřující studium Informatiky, Matematiky,
Chemie, Biologie, Geografie (zeměpisu) v programech celoživotního vzdělávání podle § 6 Vyhlášky
č. 317/2005 Sb. Výhodou rozšiřujícího studia pro učitele je kratší doba trvání studia a výuka v distanční
formě (efektivní studium v e-learningové podobě v prostředí LMS Moodle, prezenční tutoriály
ve vybrané pátky odpoledne, případně soboty). Další informace o rozšiřujícím studiu. Pro výkon
specializačních činností pedagogů nabízíme specializační studium podle § 9 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.:
Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT a dále Školní koordinátor
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Podrobné informace ke specializačnímu
studiu. http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=11733
-sklaFF: CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2014/2015 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
začíná přijímat přihlášky ke studiu programů celoživotního vzdělávaní (CŽV) pro akademický rok
2014/2015. Nabídka CŽV na Filozofické fakultě OU pro akademický rok 2014/2015 je umístěn na:
Komplexní nabídka programů CŽV na FF a dále Přihlášky ke studiu
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=11851
-čerZBYNĚK JANÁČEK ZÍSKAL CENU VLADIMÍRA BOUDNÍKA
Zbyněk Janáček, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity
v Ostravě, se stal dalším z laureátů prestižního ocenění – Ceny
Vladimíra Boudníka. „Docent Zbyněk Janáček patří k nejzapálenějším tvůrcům současné české grafiky. Volné grafice
se věnuje dlouhá léta – z počátku, po absolutoriu studií na
Palackého univerzitě v Olomouci to byly hlavně techniky
tisku z výšky a v rámci svého působení v různých výtvarných
redakcích i grafický design. V posledních letech se soustředil na serigrafii a na v mnohém ohledu pionýrské pokusy
v oblasti počítačové grafiky. Stal se postupně respektovanou
a výraznou osobností české výtvarné scény,“ říká známý
teoretik umění Jíří Tomáš Kotalík, někdejší rektor pražské
Akademie výtvarných umění. Podle Kotalíka je Janáčkova
tvorba je úzce spojena s činností pedagogickou. V roce 1991
nastoupil jako asistent oboru grafika – kresba na Pedagogické
Zbyněk Janáček,
fakultě Ostravské univerzity, kde se spolupodílel na zavedení Docent
laureát Ceny Vladimíra Boudníka.
uměleckého studijního oboru a jeho postupné profilaci – Foto: Miloš Polášek
katedry výtvarné tvorby, Institutu výtvarné tvorby a v roce
2008 Fakulty umění, jejímž prvním děkanem byl zvolen.
(Moravskoslezský deník. 11. března 2014, B. Uhlář, upr., krác.)
http://fu.osu.cz/
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MAJÁLES ZNOVU OVLÁDNE VÍTKOVICE A letos i s Gongem. Svátek jara, hudby a studentského
života se v Ostravě drží už dvě desetiletí. A s každým rokem přichází něco nového. Co přinese
Majáles Ostrava 2014? Obrovský areál. Minulý rok se majáles poprvé přesunul do Dolní oblasti
Vítkovic, zůstane tu i letos, rozroste se ale o bývalý Plynojem – multifunkční aulu Gong. Mnoho
hudebních stylů. Víc, než jen hudbu. Areál bude posetý zajímavými atrakcemi a nudit se nebude
kde. Připravena bude také barmanská show a chytrá mobilní aplikace, díky níž vám neunikne žádna
zajímavost. Majálesový měsíc. Literární noc, koncerty v ostravských klubech, sportovní turnaje,
kulturní odpoledne v amfiteátru VŠB, to je něco málo z doprovodného programu, který začne už
1. dubna 2014 na Masarykově náměstí a potrvá až do hlavního majálesového dne – 7. května 2014.
A ten začne jak jinak než tradiční zkouškou studentské kreativity, majálesovým průvodem masek.
Překvapení, které hudební hvězdy na Majálesu Ostrava potkáme, budou organizátoři ze Stavovské
unie studentů Ostrava odhalovat postupně, a to na stránkách akce www.majalesostrava.cz a na
Facebooku www.fb.com/MajalesOstrava. Bude to stát za to!
-sus-

NOVÉ VYDÁNÍ ENCYKLOPEDIE JE NA SVĚTĚ! Nové, aktualizované a rozšířené vydání Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy vydal Ústav pro regionální studia
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Završil tak začátkem roku 2014 své několikaleté
úsilí o vydání široce aktualizované regionální encyklopedie, jejíž první vydání s názvem Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy bylo vydáno roku 2005. Prezentace nového
vydání se konalo 1. dubna 2014 v Knihcentru na Smetanově náměstí v Ostravě a uvedla jej současná
ředitelka Ústavu pro regionální studia prof. Svatava Urbanová. Na práci na původní verzi encyklopedie
zavzpomínali někdejší vedoucí redaktoři prof. Jiří Svoboda, prof. Lumír Dokoupil, a prof. Milan Myška.
O změnách v novém vydání a jeho přednostech informovali jeho redaktoři Zdeněk Smolka a Jakub
Ivánek. Součástí prezentace bylo permanentní promítání bohaté ilustrační přílohy nové encyklopedie.
http://ff.osu.cz/
-urb, iva-

OBČANEM ČR? PO ZKOUŠKÁCH Z ČEŠTINY NA FF!
Od ledna 2014 je katedra českého jazyka Filozofické
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě jediným zkušebním
centrem v Moravskoslezském kraji pro zkoušky z jazyka
a reálií pro účely udělování státního občanství ČR.
Zkoušky jsou určeny všem cizincům, kteří potřebují doložit komunikační kompetenci v češtině na
požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalost
ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných
a historických reáliích České republiky. Odbornou garanci zkoušek pro Ministerstvo vnitra ČR zajišťuje
Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (www.ujop.cuni.cz).
http://ff.osu.cz/kcj/index.php?kategorie=249&id=11934dav
-davINFO<U> newsletter, elektronický měsíčník Ostravské univerzity v Ostravě číslo 2/2014 vyšlo 18. dubna 2014 ••
Tvůrčí tým řídí: Mgr. Hana Jenčová, tel.: 774 642 229, 776 498 294; e-mail: newsletter@osu.cz, hana.jencova@seznam.cz
•• Newsletter zasíláme nejvýznamnějším osobnostem, institucím, podnikům a firmám ČR. Dále všem základním a středním
školám Moravskoslezského kraje. • Dejte jim o sobě vědět. Pište, fotografujte, tvořte pro INFO<U>, newsletter. Maximální
délka příspěvku je 13 řádků. Zasílejte nám především články, fotografie (s uvedením autora nebo zdroje), v předstihu pozvánky a jiné materiály. • Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci. • Redakce nenese odpovědnost za obsah příspěvků
ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli. • Archiv všech čísel najdete na http://periodika.osu.cz/newsletter •••

