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SLAVNOSTNÍ VÌDECKÁ RADA U PØÍLEŽITOSTI 15. VÝROÈÍ ZÈU
Patnácté výroèí založení Západoèeské
univerzity v Plzni skrytì symbolizoval
i termín konání slavnostní Vìdecké
rady ZÈU dne 15. listopadu. Úèastníci
slavnostního aktu zcela zaplnili posluchárnu EP 130.
Pozvání mj. pøijali hejtman Plzeòského
kraje Petr Zimmermann a primátor mìsta
Plznì Pavel Rödl. Hlavním bodem jednání
bylo udìlení èestného doktorátu (dr. h. c.)
prof. Hansi Michaelu Muhrovi z Institutu
vysokého napìtí na technické univerzitì
v Grazu (Rakousko).
Na tom, že dnes Západoèeská univerzita
patøí mezi nejvýznamnìjší veøejné vysoké
školy v Èeské republice, má mj. svùj díl
také kvalitní pedagogický sbor, jehož øady
každoroènì rozšíøí noví profesoøi a docenti. Slavnostní vìdecká rada byla i letos
pøíležitostí k jejich pøedstavení. Veøejné
pocty za mimoøádné pracovní úsilí se
dostalo také desítkám ocenìných akademických pracovníkù a studentù.
Podrobnosti z akce na str. 4, 5

Dny otevøených dveøí
Rozhodujete se kam po maturitì?
Chcete se dozvìdìt více o charakteru
a podmínkách studia na jednotlivých
fakultách ZÈU? Využijte Dnù otevøených dveøí, které vám názornì umožòují nahlédnout pod poklièku univerzitního dìní.
Vedení fakult a pracovníci studijních
oddìlení zodpoví všechny Vaše dotazy.
Dozvíte se vše podstatné o nabídce studijních programù a oborù, o možnostech
uplatnìní absolventù, o pøijímacím øízení
a zpùsobu podávání pøihlášek, ale také
o podmínkách studia (vybavení uèeben,

nabídce knihoven, ubytování na vysokoškolských kolejích, stravování v univerzitní menze, možnostech využití volného
èasu…). Budou k dispozici nejrùznìjší
informaèní materiály, pøihlášky ke studiu
apod. Mnohé fakulty chystají prohlídky
katedrálních objektù, studijních laboratoøí,
dílen i speciálních uèeben. Umožní
demonstraèní výukové ukázky tak, aby
pøiblížily širokou škálu svých výukových, vìdeckých a výzkumných aktivit.
Rádi Vás pøivítáme a poskytneme co
nejvìtší spektrum informací pro Vaše
správné rozhodnutí!

FAV

24. ledna 2007

– areál ZÈU Bory, 9:00 až 14:00 hodin volná prohlídka
výukových a laboratorních pracoviš•, 10:00 až 10:30
pøednáška o možnostech studia na Fakultì aplikovaných
vìd v posluchárnì EP 130, Univerzitní 26.

FEK

19. ledna 2007

Plzeò - v budovì FEL ZÈU, Univerzitní 26,
posluchárna EP 130, v 9:00 a v 11:00 hodin,
Cheb - Hradební 22, posluchárna SP,
v 10:00 a ve 14:00 hodin.
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12. ledna 2007

Kandidátem na rektora ZÈU
pro období 2007 – 2011 byl zvolen souèasný rektor

doc. Ing. Josef Prùša, CSc.
Protože harmonogram tisku UN neumožnil aktuálnìjší prezentaci
výsledkù listopadové volby, podrobnosti dnes na str. 3.

UNIVERZITNÍ NOVINY naposledy
Vážení ètenáøi, držíte v ruce poslední èíslo Univerzitních novin, jejichž titul vás mìsíc
co mìsíc oslovoval již od roku 1994. A protože “zmìna je život”, dejme s novým rokem
prostor zrodu nových univerzitních tiskovin. Dìkujeme všem vìrným ètenáøùm za trvalou pøízeò a zvìdavost, díky níž Univerzitní noviny okamžitì po distribuci mizely
z distribuèních stanoviš•. Stejnì upøímnì dìkujeme i všem spoluautorùm obsahu, bez
jejichž ochoty napsat redakèní pøíspìvek byste v uplynulých letech nemìli o dìní na ZÈU
co èíst.
Radostný vstup do roku 2007 pøeje redakce!

Informaèní a poradenské centrum ZÈU

– areál ZÈU Bory, v posluchárnì EP 130 od 17:00 hod.
– areál ZÈU Bory, Univerzitní 26, posluchárna EP 130,
od 14:00 hodin,
– areál ZÈU Bory, Univerzitní 26, posluchárna EP 130
od 10:00 hodin.
– od 9:00 do 16:00 hodin ve všech objektech FPE
volná prohlídka, konkrétní informace na všech
katedrách, souhrnné informace v 9:00, v 11:00
a ve 14:00 hodin v aule ve Veleslavínovì ulici
a taktéž v uèebnì è. 228 na Klatovské tøídì. Pro
zájemce o pøírodovìdné obory FPE nabídne nìkolik
netradièních akcí a soutìží.

9. prosince 2006 – areál ZÈU Bory, od 9:15 hodin souhrnné informace
18. ledna 2007 o pøijímacím øízení a podmínkách studia na Fakultì
strojní v posluchárnì EP 130, Univerzitní 26.
Poté prohlídka areálu vèetnì laboratoøí.
- poøádal 27. øíjna 2006
- nepoøádá

Ve støedu 22. 11. bylo v Jungmannovì ul. 3 za úèasti rektora doc. Josefa Prùši, prorektorky PhDr. Evy Pasáèkové a dalších hostù otevøeno nové Informaèní a poradenské centrum (IPC) pro studenty ZÈU. Vedoucí centra Bc. Pavla Hrabaèková (na snímku vpravo
v popøedí) pøedstavuje studentské poradce, kteøí patøí do pracovního týmu IPC. Více
o službách centra najdete na www.ipc.zcu.cz.

