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vstupujete na akademickou půdu, na univerzitu, která by 
vám chtěla být dobrým studentským domovem a zároveň 
místem, které vás připraví na vaše budoucí náročná povolá-
ní, pro výkon profesí, které v měnícím se mezinárodním pro-
středí budou vyžadovat širokou škálu znalostí a dovedností, 
které bychom vám chtěli na Univerzitě Pardubice pomoci 
získat, vypěstovat a osvojit si. Univerzita Pardubice je mladá 
jak svým názvem, který nosí více než dvacet let, tak snad 
i obsahem, díky vám. Navazuje však na téměř sedmdesátile-
tou tradici vysokoškolského školství ve městě a vy začíná-
te právě její 67. akademický rok. Bohatá škála pěstovaných 
disciplín a mozaika nabízených studijních programů a oborů 
posledních let z ní vytváří univerzální vzdělávací pracoviště 
s ambicemi úspěšné mezinárodní univerzity, která obstojí 
v evropském vzdělávacím prostoru, a to i díky vám a vaše-
mu zapojení. Věřím, že nebudete litovat svého rozhodnutí 
a až budete za několik let naši univerzitu opouštět – budete 
sebevědomí absolventi připravení použít a zhodnotit vše, co 
se při vysokoškolském studiu u nás naučíte. Naši akademičtí 
pracovníci jsou připraveni vám být inspirativními průvodci. 
Domnívám se, že stále se rozvíjející univerzitní kampus vy-
tváří ideální podmínky pro studijní, sportovní i kulturní roz-
voj studentů. Jsou srovnatelné s těmi, které nabízejí přední 
evropské univerzity. Umožňují studentům věnovat se jak 
studiu a využívat špičková zařízení a technologie, tak příjem-
ně a účelně trávit volný čas.
Přeji vám, abyste následující studentská léta strávili v tvůrčí 
atmosféře, poctivě a vytrvale plnili své studijní povinnosti 
v harmonické rovnováze s radostmi, které vás jistě čekají 
i mimo akademickou půdu, naše univerzitní pracoviště, la-
vice a laboratoře. Vaše vysokoškolské studium, které právě 
zahajujete, nechť patří k nejkrásnějším obdobím vašeho ži-
vota, na které budete vždy s uspokojením vzpomínat.
Vítejte na Univerzitě Pardubice, v její akademické obci, jíž 
se stáváte součástí.

Váš rektor

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Milé studentky, 
milí studenti,
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Univerzita Pardubice (UPa) je jednou z 26 veřej-
ných vysokých škol ČR založených ze zákona. Je 
jedinou univerzitou v Pardubickém kraji. Má sedm 
fakult a přes 8 000 studentů:
–  Fakultu chemicko-technologickou (vznik-

la v r. 1950 jako Vysoká škola chemická v Par-
dubicích),

–  Fakultu ekonomicko-správní (vznikla 
v r. 1991 jako Fakulta územní správy),

– Dopravní fakultu Jana Pernera (1993),
–  Fakultu filozofickou (vznikla v r. 1992 jako 

Ústav cizích jazyků),
–  Fakultu restaurování (vznikla v r. 2005 

z Institutu restaurování a konzervačních tech-
nik Litomyšl, o. p. s. IRKT – soukromé vysoké 
školy),

–  Fakultu zdravotnických studií (v r. 2002 
jako Ústav zdravotnických studií),

–  Fakultu elektrotechniky a informatiky 
(v r. 2002 jako Ústav informatiky).

Studovat se mohou bakalářské, magisterské, pří-
padně doktorské studijní programy:
–  v oblasti přírodních a technických věd 

orientované na chemii, biochemii, materiálové 
inženýrství, elektrotechniku, informatiku, do-

Univerzita Pardubice (UPa)
pravní a komunikační technologie, inženýrství 
a logistiku,

–  v oblasti ekonomických věd zaměřené 
na obory ekonomické a veřejnosprávní,

–  v oblasti humanitních a společenských 
věd zaměřené na obory filologické, historické, 
filosofické a sociologické,

–  umělecké obory zaměřené na konzervační 
techniky a restaurování,

–  také obory zdravotnické a související hranič-
ní a interdisciplinární obory.

Vyučováno je celkem 65 studijních programů se 
129 studijními obory. Všechny jsou koncipová-
ny v souladu s Boloňskou deklarací a trendy vy-
sokoškolského vzdělávání ve světě, to znamená 
ve strukturované podobě. Na tříleté, příp. čtyřle-
té bakalářské studijní programy navazují dvouleté 
magisterské programy a obory. Tři čtvrtiny všech 
studentů jsou zapsány do prezenční formy studia, 
nabízeno je i studium některých programů v kom-
binované formě.
Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická 
bohatá vědecká a výzkumná činnost (mezi českými 
vysokými školami se řadí na přední místa), jíž si 
univerzita a její fakulty získaly respekt u domácí 
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i mezinárodní vědecké obce. Napomáhá tomu 
i řada specializovaných pracovišť a dalších orga-
nizací, institucí a sdružení, které při Univerzitě 
Pardubice pracují a se kterými se časem možná 
také setkáte.
Pracoviště univerzity se zapojují do mezinárodních 
projektů. V rámci uzavřených smluv se zahraničními 
partnery, výzkumnými a vysokoškolskými instituce-
mi se uskutečňuje mezinárodní spolupráce, mobi-
lita studentů i akademických pracovníků, výměna 
zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných 
úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odbor-

ná setkání, konference a semináře. Univerzita je 
aktivní součástí evropského vysokoškolského vzdě-
lávacího a výzkumného prostoru.
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Fakulta chemicko-technologická (FChT)
Fakulta chemicko-technologická představuje špič-
kové pracoviště v oblasti chemického výzkumu 
s širokou nabídkou studijních oborů. Je přímou 
pokračovatelkou Vysoké školy chemicko-techno-
logické v Pardubicích, která byla založena v roce 
1950. Tradice vysoké úrovně vzdělávání na fakultě 
je neustále rozvíjena a prohlubována. Vyučují zde 
významní, mezinárodně uznávaní vědci a odborníci. 
Absolventi fakulty nalézají vynikající uplatnění jak 
v ČR, tak i v zahraničí.
V současné době fakulta nabízí studium v 8 bakalář-
ských studijních programech, 6 studijních progra-
mech navazujícího magisterského studia a 7 dok-
torských studijních programech. Celkem výuka 
probíhá ve 40 studijních oborech. Nabídka zahr-
nuje nejen studium čistě chemických oborů, bio-
logických a biochemických oborů, ale také oborů 
zaměřených velice prakticky na výkon budoucího 

Děkanát FChT
Studentská 573
532 10 Pardubice 2

telefon 466 036 111, 466 037 294
e-mail dekanat.fcht@upce.cz, studijni.fcht@upce.cz
Děkanát se nachází v přízemí budovy HA.

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí: 8.00 – 11.00 hod.

Úterý: 8.00 – 11.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Středa:

Čtvrtek: 8.00 – 11.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Pátek: 8.00 – 11.00 hod.

zaměstnání, oborů analytických a ekonomických. 
Náplň studijních oborů je inovována a do před-
mětů jsou zaváděny nejnovější vědecko-technické 
poznatky. Fakulta dbá na to, aby byly vyučovány 
vždy nejnovější a moderní trendy v dané studijní 
disciplíně.
Fakulta se také může pochlubit mnohými unikátními 
projekty a rozsáhlou publikační činností. Svými vě-
decko-výzkumnými aktivitami si fakulta a její praco-
viště trvale udržují vysoké renomé v mezinárodní 
akademické a vědecké obci. Studenti jsou zapojeni 
do výzkumných projektů jak v oblasti základního 
výzkumu, tak i v oblasti aplikovaného průmyslové-
ho výzkumu.
Absolventi fakulty jsou žádanými odborníky 
v chemických, potravinářských, textilních, poly-
grafických, papírenských a dalších průmyslových 
a obchodních společnostech. Řada z nich působí 
ve výzkumných ústavech, vzdělávacích institucích 
i státní správě.
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Fakulta chemicko-technologická má akreditovány následující studijní programy:

CHEMIE A TECHNICKÁ CHEMIE

obor CHEMIE A TECHNICKÁ CHEMIE
bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

ANORGANICKÉ A POLYMERNÍ MATERIÁLY

obory ANORGANICKÉ MATERIÁLY
 POLYMERNÍ MATERIÁLY A KOMPOZITY
bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

FARMAKOCHEMIE A MEDICINÁLNÍ MATERIÁLY

obor FARMAKOCHEMIE A MEDICINÁLNÍ MATERIÁLY
bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

POVRCHOVÁ OCHRANA STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

obor  POVRCHOVÁ OCHRANA STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ
bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

obor  HODNOCENÍ A ANALÝZA POTRAVIN
bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)
magisterské studium navazující v prezenční formě (Ing.)

SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY

obory  KLINICKÁ BIOLOGIE A CHEMIE

 ZDRAVOTNÍ LABORANT
bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

obory ANALÝZA BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ

 BIOANALYTIK
magisterské studium navazující v prezenční formě (Mgr.)

POLYGRAFIE

obor  POLYGRAFIE
bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)
magisterské studium navazující v prezenční formě (Ing.)

CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

obory EKONOMIKA A MANAGEMENT CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ

 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

obory EKONOMIKA A MANAGEMENT CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ

 CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ

 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
magisterské studium navazující v prezenční formě (Ing.)

Studijní oddělení FChT
Dana Petráňová
(vedoucí, 1. ročník, telefon 466 037 302)
Jaroslava Bláhová (2. ročník, habilitace, telefon 
466 037 304)
Hana Hrašová (3. ročník bakalářských SP, 1. a 2. ročník 
navazujících SP, telefon 466 037 305)

Eva Karamazovová
(doktorské studium, telefon 466 037 074)
Ing. Jana Marková (STAG, rozvrhy, zahraniční studenti, 
telefon 466 037 072)
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CHEMIE

obory  ANALYTICKÁ CHEMIE
 ANORGANICKÁ A BIOANORGANICKÁ CHEMIE
 ORGANICKÁ CHEMIE
 TECHNICKÁ FYZIKÁLNÍ CHEMIE

magisterské studium navazující v prezenční formě (Ing.)

CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

obory ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE
 CHEMIE A TECHNOLOGIE PAPÍRU A CELULÓZOVÝCH MATERIÁLŮ
 MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
 ORGANICKÉ POVLAKY A NÁTĚROVÉ HMOTY
 TECHNOLOGIE ORGANICKÝCH SPECIALIT
 TECHNOLOGIE VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POLYMERŮ
 TEORIE A TECHNOLOGIE VÝBUŠIN
 VLÁKNA A TEXTILNÍ CHEMIE

magisterské studium navazující v prezenční formě (Ing.)

ANORGANICKÁ CHEMIE

obor ANORGANICKÁ CHEMIE

doktorské studium v prezenční i kombinované formě (Ph.D.)

ORGANICKÁ CHEMIE

obor ORGANICKÁ CHEMIE

doktorské studium v prezenční i kombinované formě (Ph.D.)

ANALYTICKÁ CHEMIE

obor ANALYTICKÁ CHEMIE

doktorské studium v prezenční i kombinované formě (Ph.D.)

FYZIKÁLNÍ CHEMIE

obor FYZIKÁLNÍ CHEMIE

doktorské studium v prezenční i kombinované formě (Ph.D.)

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE

obory ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE

 ORGANICKÁ TECHNOLOGIE

doktorské studium v prezenční i kombinované formě (Ph.D.)

CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

obory POVRCHOVÉ INŽENÝRSTVÍ
 CHEMIE A TECHNOLOGIE ANORGANICKÝCH MATERIÁLŮ

doktorské studium v prezenční i kombinované formě (Ph.D.)

CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

obory CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ
 ENVIRONMENTÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ

doktorské studium v prezenční i kombinované formě (Ph.D.)

Po ukončení navazujících magisterských studijních programů mohou být absolventi přijati k čtyřletému doktorské-
mu studiu, které končí doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce (s titulem Ph.D.), a to v programech:
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Fakulta ekonomicko-správní (FES)
Fakulta ekonomicko-správní vznikla v roce 1991 
a v současné době nabízí studium v prezenční 
i kombinované formě v bakalářských, navazujících 
magisterských a doktorských studijních progra-
mech více jak 1 800 studentům. Připravuje kvalifi-
kované odborníky pro výkon funkcí ve státní správě 
a samosprávě, dále pro firmy v průmyslu, obchodu 
a službách, a to jak v oblasti ekonomiky, financování 
a managementu, tak v oblasti informatiky a infor-
mačních technologií. Studenti jsou proto vzděláváni 
v předmětech ekonomiky a managementu, v pro-
blematice veřejné správy a práva, zvláště správního, 
intenzivně se seznamují s informačními systémy, 
technologiemi a výpočetní technikou, matematikou 
a statistikou, s důrazem na dobrou průpravu v ci-
zích jazycích.

Děkanát FES
Studentská 84
532 10 Pardubice 2

telefon 466 036 111, 466 036 512 
e-mail dekanat.fes@upce.cz

Děkanát se nachází v 5.NP budovy EA.

Informační a poradenské centrum FES
Ivana Veselá
Studentská 84
532 10 Pardubice 2

telefon 466 036 454
e-mail ivana.vesela@upce.cz, ipc.fes@upce.cz

Kancelář se nachází v přízemí budovy EA, přímo 
proti vchodu do budovy.

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí:

Úterý: 8.00 – 11.00 hod.

Středa: 8.00 – 11.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Čtvrtek:

Pátek: 7.30 – 10.00 hod. 12.00 – 14.00 hod.

Studijní oddělení FES
Bc. Radka Jakubíčková, DiS.
(telefon 466 036 142, radka.jakubickova @upce.cz)
Soňa Beranová
(telefon 466 036 022, sona.beranova@upce.cz)
Iveta Kašíková
(telefon 466 036 063, iveta.kasikova@upce.cz)
Zuzana Slavíková, DiS.
(telefon 466 036 065, zuzana.slavikova@upce.cz)
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Fakulta ekonomicko-správní má akreditovány následující studijní programy:

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA

obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA
zaměření Veřejná ekonomika
  Ekonomika pro kriminalisty a celníky
bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU
magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Ing.)

obor REGIONAL DEVELOPMENT AND GOVERNANCE
magisterské studium navazující v prezenční formě studia v anglickém jazyce (Ing.) – společné studium 
s Siauliai University v Litvě

obor REGIONÁLNÍ ROZVOJ
zaměření Urbanismus
  Bezpečnost regionů
magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Ing.)

obor REGIONÁLNÍ A VEŘEJNÁ EKONOMIE
doktorské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ph.D.)

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

obor INFORMATIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)
magisterské studium navazující v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)
doktorské studium ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a Univerzitou Hradec Králové (Ph.D.)

obor REGIONÁLNÍ A INFORMAČNÍ MANAGEMENT
bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)
magisterské studium navazující v prezenční a kombinované formě (Ing.)

obor REGIONAL AND INFORMATION MANAGEMENT
bakalářské a magisterské studium navazující v prezenční formě studia v anglickém jazyce pro zahraniční 
studenty (Bc., Ing.)

obor INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor MANAGEMENT FINANČNÍCH RIZIK
bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

obor POJISTNÉ INŽENÝRSTVÍ
magisterské studium v prezenční formě studia (Ing.)
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Ve všech studijních programech je studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obha-
joba buď bakalářské, nebo diplomové práce, a studenti získávají titul „bakalář“ nebo „inženýr“. Své absol-
venty fakulta charakterizuje jako manažery, případně informatiky v oblasti veřejné správy.

EKONOMIKA A MANAGEMENT

obor MANAGEMENT PODNIKU
zaměření Management malých a středních podniků
  Manažerská etika
bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor EKONOMIKA A PROVOZ PODNIKU
bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor MANAGEMENT OCHRANY PODNIKU A SPOLEČNOSTI
bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor EKONOMIKA A MANAGEMENT PODNIKU
magisterské studium navazující v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)

obor MANAGEMENT
doktorské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ph.D.)

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

obor APLIKOVANÁ INFORMATIKA
doktorské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ph.D.)
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Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP)
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice 
poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy. Vy-
chovává odborníky pro soukromé i státní dopravní 
společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchod-
ní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní 
správu i školství. Tito, praxí vyhledávaní, odborníci 
jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, organi-
zovat a řídit technologické a informační procesy 
v dopravních a zasilatelských systémech, provo-
zovat internetový obchod, efektivně komunikovat 
se zákazníky i s nadřízenými orgány, provádět akvi-
ziční, přepravně-obchodní a spediční činnost, řídit 
a provádět konstrukční a stavební činnost v oblasti 
dopravních prostředků a dopravní infrastruktury, 
navrhovat hnací a elektronické systémy dopravních 
prostředků, zajišťovat provoz, údržbu a obnovu do-

ÚŘEDNÍ HODINY:

prezenční forma kombinovaná forma

Pondělí: 8.30 – 11.00 hod. 13.00 – 14.30 hod.

Úterý: 8.30 – 11.00 hod. 8.00 – 11.00 hod.

Středa:

Čtvrtek: 7.30 – 11.00 hod. 13.00 – 14.30 hod. 8.00 – 11.00 hod. 13.30 – 15.00 hod.

Pátek: 8.00 – 10.00 hod. 12.00 – 14.00 hod.

pravních prostředků a infrastruktury a vyšetřovat 
jejich vliv na životní prostředí.
Výuka probíhá v moderním univerzitním kampusu 
nedaleko centra města, laboratorní výuka je realizo-
vána především v univerzitním areálu v Pardubicích 
– Doubravicích ve Výukovém a výzkumném centru 
v dopravě. Mimo pracoviště v Pardubicích má DFJP 
dislokovaná pracoviště v Praze, kde ve výukovém 
a konzultačním centru na Florenci probíhá výuka 
kombinované formy některých oborů, a v České 
Třebové, kde probíhá zejména konzultační a vý-
zkumná činnost v oblasti kolejových vozidel.
Dopravní fakulta Jana Pernera poskytuje vysoko-
školské vzdělání ve všech třech stupních – bakalář-
ském, navazujícím magisterském a doktorském. Má 
rovněž právo habilitačního a profesorského řízení.
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Děkanát DFJP
Studentská 95
532 10 Pardubice 2

telefon 466 036 111, 466 036 509 
e-mail dekanat.dfjp@upce.cz

Děkanát se nachází v budově DA.

Dopravní fakulta Jana Pernera má pro přijímání nových studentů akreditovány následující studijní progra-
my s obory:

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE A SPOJE

obor DOPRAVNÍ MANAGEMENT, MARKETING A LOGISTIKA

bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor MANAGEMENT, MARKETING A LOGISTIKA VE SPOJÍCH

bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY
zaměření Technologie a řízení dopravních systémů
  Logistické technologie
bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
zaměření Silniční vozidla
  Kolejová vozidla
  Ochrana životního prostředí v dopravě
bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor ELEKTROTECHNICKÉ A ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY V DOPRAVĚ

bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor APLIKOVANÁ INFORMATIKA V DOPRAVĚ

bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

obor DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ

bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A SPOJE

obor DOPRAVNÍ MANAGEMENT, MARKETING A LOGISTIKA

navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)

obor TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)

Studijní oddělení DFJP
Ing. Andrea Hemžská, Ph.D. (prezenční forma 
bakalářského studia, přijímací řízení do bakalářského 
studia, telefon 466 036 096, andrea.hemzska@upce.cz)
Jana Novotná, DiS. (prezenční forma navazujícího 
magisterského studia, přijímací řízení do navazujícího 
magisterského studia, poradenství pro studenty 
se specifickými vzdělávacími potřebami, telefon 
466 036 097, jana.novotna@upce.cz)
Ing. Hana Drahotská, Ph.D. (kombinovaná forma 
bakalářského a navazujícího magisterského studia, telefon 
466 036 098, hana.drahotska@upce.cz)
PhDr. Olga Blažková (doktorské studium, studium 
v zahraničí, telefon 466 036 099, olga.blazkova@upce.cz)

PhDr. Bc. Marie Prouzová (rozvrh všech stupňů 
a forem studia, pedagogicko-psychologické poradenství, 
telefon 466 036 102, marie.prouzova@upce.cz)



12

obor DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
zaměření Silniční vozidla
  Kolejová vozidla
  Ochrana životního prostředí v dopravě

navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)

obor ELEKTROTECHNICKÉ A ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY V DOPRAVĚ

magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)

obor APLIKOVANÁ INFORMATIKA V DOPRAVĚ

navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)

TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH

obor TECHNOLOGIE A MANAGEMENT V DOPRAVĚ A TELEKOMUNIKACÍCH

doktorské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ph.D.)

obor DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A INFRASTRUKTURA

doktorské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ph.D.)
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Fakulta filozofická (FF)
Fakulta filozofická dotváří svým humanitním a filo-
logickým zaměřením komplexitu vědních disciplín 
pěstovaných na Univerzitě Pardubice. Historie fa-
kulty sahá do roku 1992, kdy vznikl Ústav cizích 
jazyků, který byl postupně transformován a rozši-
řován až do podoby samostatné Fakulty humanit-
ních studií, s pestrou škálou humanitních a sociál-
ně-vědných oborů. V roce 2005 fakulta získala svůj 
současný název Fakulta filozofická. 
Ta dnes vychovává absolventy, kteří jsou schopni po-
dle zvoleného studijního programu reflektovat změny 
kulturního a socioekonomického kontextu a reagovat 
na společenské potřeby v řadě oblastí, včetně multi-
náboženského a multikulturního dialogu, zapojením 
do pedagogických, poradenských, konzultačních, lek-
torských či dalších činností ve sféře školství, veřejné 
správy, kultury, sociálních služeb, veřejně prospěšných 
institucí, nadací, cestovním ruchu i public relations.

Děkanát FF
Studentská 84
532 10 Pardubice 2

telefon 466 036 226
e-mail dekanat.ff@upce.cz 

Děkanát se nachází v budově EA.

Informační a poradenské centrum FF
Martina Kleinová
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2

telefon 466 036 224
e-mail ipc.ff@upce.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí:  8.00 – 11.00 hod.
Úterý:  12.00 – 14.30 hod.
Středa:  12.00 – 14.30 hod.
Čtvrtek:  8.00 – 11.00 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí: 8.00 – 11.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Úterý: 8.00 – 11.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Středa:

Čtvrtek: 8.00 – 11.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Pátek:

Kromě odborně zaměřené výuky vlastních studij-
ních programů a tomu odpovídajících vědeckový-
zkumných aktivit nabízí fakulta programy celoživot-
ního vzdělávání v oblasti společenských věd.

Studijní oddělení FF
Naděžda Tichá
(vedoucí, telefon 466 036 637, nadezda.ticha@upce.cz)
Irena Kolmašová
(telefon 466 036 213, irena.kolmasova@upce.cz)
Klára Kudláčková
(telefon 466 036 239, klara.kudlackova@upce.cz)
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Fakulta filozofická má akreditovány následující studijní programy:

FILOZOFIE

obor  FILOZOFIE

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)
magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Mgr.)
doktorské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ph.D.)

obor  RELIGIONISTIKA

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)
magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Mgr.)
doktorské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ph.D.)

HUMANITNÍ STUDIA

obor  HUMANITNÍ STUDIA

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

SOCIOLOGIE

obor  SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)
magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Mgr.)

HISTORICKÉ VĚDY

obor  HISTORIE

bakalářské studium v prezenční formě studia (DVOUOBOROVÉ) (Bc.) v kombinaci s obory: OCHRANA 
HMOTNÝCH PAMÁTEK, SLAVISTICKÁ STUDIA ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE a NĚMECKÝ JAZYK PRO 
ODBORNOU PRAXI
doktorské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ph.D.)

obor HISTORICKO-LITERÁRNÍ STUDIA

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

obor KULTURNÍ DĚJINY

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)
magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Mgr.)

obor OCHRANA HMOTNÝCH PAMÁTEK (DVOUOBOROVÉ)

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.) v kombinaci s oborem: HISTORIE

obor SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

FILOLOGIE

obor ANGLICKÁ FILOLOGIE

magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Mgr.)

obor ANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI (DVOUOBOROVÉ)

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.) v kombinaci s obory: FILOZOFIE a RELIGIONISTIKA

obor ANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

obor NĚMECKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI (DVOUOBOROVÉ)

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.) v kombinaci s oborem: HISTORIE
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obor NĚMECKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

obor FILOZOFIE (DVOUOBOROVÉ)

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.) v kombinaci s oborem: ANGLICKÝ JAZYK 
PRO ODBORNOU PRAXI

obor RELIGIONISTIKA (DVOUOBOROVÉ)

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.) v kombinaci s oborem: ANGLICKÝ JAZYK 
PRO ODBORNOU PRAXI

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

obor ANGLICKÝ JAZYK – SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

obor RESOCIALIZAČNÍ PEDAGOGIKA

magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Mgr.)

UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

obor UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Mgr.)
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Fakulta restaurování (FR)
Fakulta je součástí Univerzity Pardubice od roku 
2005. Svými vzdělávacími, vědeckými a umělecký-
mi aktivitami v oblasti konzervace a restaurování 
památek a zapojením do projektů zaměřených 
na záchranu kulturního fondu České republiky 
i do projektů mezinárodních navazuje na činnosti 
rozvíjené od roku 1993 na Institutu restaurová-
ní a konzervačních technik, o.p.s., Litomyšl. Patří 
mezi exkluzivní pracoviště v ČR, která zabezpečují 
vzdělávání restaurátorů na vysokoškolské úrovni. 
Cílem bakalářského studijního programu Výtvarná 
umění, pěstovaného ve čtyřech oborech, je připra-
vit odborníky v oblasti restaurování a konzervace 
památek na různých podložkách, vzdělané v oblas-
ti umělecké, výtvarného a užitého umění, historie 
umění, ale i řemeslně zdatné, kteří mají dostatečné 
znalosti v přírodních vědách, chemických techno-
logiích a příbuzných oborech a využívají soudobé 
poznatky a moderní metody v konzervačních tech-
nikách. Důraz je rovněž kladen na etické a estetic-
ké aspekty restaurování, památkovou péči a znalost 
legislativy. Fakulta též nabízí navazující magisterský 
studijní program, a to ve dvou oborech – Restauro-
vání a konzervace nástěnné malby, sochařských děl 
a povrchů architektury a Restaurování a konzerva-
ce uměleckých a umělecko-řemeslných děl na pa-
pírových, textilních a souvisejících podložkách. 

Děkanát FR 
Jiráskova 3
570 01 Litomyšl

telefon 466 036 590
e-mail dekanat.fr@upce.cz 

Absolventi jsou odborně připraveni na náročnou 
dráhu samostatného restaurátora a konzervátora 
uměleckých a uměleckořemeslných děl. Dosažená 
kvalifikace dává vynikající předpoklady pro uplatně-
ní při obnově a uchovávání uměleckých a architek-
tonických památek i v mezinárodním měřítku.

Studijní oddělení FR
Jitka Korábová
(telefon 466 036 595, jitka.korabova@upce.cz)
Petra Pokorná
(telefon 466 036 595, petra.pokorna@upce.cz)
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Fakulta restaurování má akreditovány následující studijní obory:

VÝTVARNÁ UMĚNÍ

obor RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE KAMENE A SOUVISEJÍCÍCH MATERIÁLŮ

bakalářské studium v prezenční formě studia (BcA.)

obor RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE NÁSTĚNNÉ MALBY A SGRAFITA

bakalářské studium v prezenční formě studia (BcA.)

obor RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE PAPÍRU, KNIŽNÍ VAZBY A DOKUMENTŮ

bakalářské studium v prezenční formě studia (BcA.)

obor  RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE UMĚLECKÝCH DĚL NA PAPÍRU A SOUVISEJÍCÍCH 
MATERIÁLECH

bakalářské studium v prezenční formě studia (BcA.)

VÝTVARNÁ UMĚNÍ

obor  RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE NÁSTĚNNÉ MALBY, SOCHAŘSKÝCH DĚL 
A POVRCHŮ ARCHITEKTURY

magisterské studium navazující v prezenční formě studia (MgA.)

obor  RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE UMĚLECKÝCH A UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH DĚL 
NA PAPÍROVÝCH, TEXTILNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH PODLOŽKÁCH

magisterské studium navazující v prezenční formě studia (MgA.)
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s požadavky Evropské unie a absolventi se mohou 
po ukončení studia ucházet o pracovní zařazení 
v zemích EU ve svém oboru.
Bakalářský studijní program Specializace ve zdra-
votnictví se studijním oborem Zdravotnický zá-
chranář je realizován ve spolupráci s Fakultou vo-
jenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně. 
Fakulta nabízí dva další bakalářské studijní obory. 
Obor Zdravotně-sociální pracovník v programu 
Zdravotně sociální péče a obor Radiologický asi-
stent v programu Specializace ve zdravotnictví. 
Navazující magisterský studijní program Ošetřo-
vatelství s obory Ošetřovatelská péče v interních 
oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických 
oborech umožňuje absolventům bakalářského stu-
dijního oboru Všeobecná sestra a Ošetřovatelství 
získat úplné vysokoškolské vzdělání a titul magis-
tra ošetřovatelství. Oba výše jmenované navazu-
jící magisterské studijní obory jsou specializační 
a po absolvování, studenti získají specializovanou 
způsobilost v daném oboru. Dalším navazujícím 
magisterským studijním programem je Specializace 
ve zdravotnictví studijní obor Perioperační péče 
v gynekologii a porodnictví. Studijní program/obor 
umožňuje absolventům bakalářského studijního 
programu Ošetřovatelství nebo Porodní asistence 
obor Porodní asistentka získat úplné vysokoškol-

Fakulta zdravotnických studií (FZS)

Děkanát FZS
Průmyslová 395
532 10 Pardubice 2

telefon 466 037 728
fax 466 670 550
e-mail dekanat.fzs@upce.cz

Fakulta zdravotnických studií vznikla 1. ledna 2007 
transformací z Ústavu zdravotnických studií, za-
loženého v roce 2002. Zajišťuje výuku ve čtyřech 
bakalářských a dvou magisterských studijních pro-
gramech. Studijní programy jsou nabízeny převážně 
v prezenční formě a některé ve formě kombino-
vané. Koncepce bakalářských studijních programů 
Ošetřovatelství a Porodní asistence s obory Vše-
obecná sestra a Porodní asistentka jsou v souladu 

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí:

Úterý: 8.00 – 11.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.

Středa: 8.00 – 11.00 hod.

Čtvrtek: 8.00 – 11.00 hod.

Pátek: 8.00 – 11.00 hod. 13.00 – 15.30 hod.
  (v pátek úřední hodiny POUZE pro 

studenty kombinované formy studia)
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Fakulta zdravotnických studií má akreditovány následující studijní programy/obory:

OŠETŘOVATELSTVÍ

obor VŠEOBECNÁ SESTRA

bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

Kvalifikace všeobecná sestra má široký systémový základ v ošetřovatelství a její získání umožňuje po nástupu 
do praxe více specializací např. v péči o děti, seniory, v domácí péči, v komunitní péči, v péči o rodinu, 
v nemocniční péči, v péči o duševně nemocné, tělesně a mentálně postižené, v péči o drogově závislé, 
onkologicky nemocné a v paliativní/hospicové péči atd.

obor OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH

magisterské studium navazující v prezenční a kombinované formě studia (Mgr.)

Magisterský studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech představuje dokončený typ plného 
odborného vysokoškolského zdravotnického vzdělání a při výkonu povolání v absolvovaném oboru specializace 
i získání specializační způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech. Absolvent je připraven 
provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči 
v interních oborech, onkologii, geriatrii a u pacientů s chronickými ranami a defekty. Koncepce studijního 
oboru předpokládá uplatnění absolventů i v oblasti managementu, vzdělání, v ošetřovatelské vědě a výzkumu.

obor OŠETŘOVATELSTVÍ VE VYBRANÝCH KLINICKÝCH OBORECH

magisterské studium navazující v prezenční a kombinované formě studia (Mgr.)

Magisterský studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech představuje dokončený typ 
plného odborného vysokoškolského zdravotnického vzdělání v oblasti dlouhodobé, paliativní a hospicové 
péče. Absolventi jsou připraveni pro plnění rolí v primární, sekundární a terciární sféře zdravotnických služeb 
u onkologicky nemocných, v ošetřovatelské vědě, výzkumu, vzdělávání, administrativě a zdravotnické politice.

PORODNÍ ASISTENCE

obor PORODNÍ ASISTENTKA

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

Cílem studijního oboru je připravit studující na samostatné řízení a poskytování péče v porodní asistenci o ženu a její 
rodinu, rodičku a novorozence. Poskytovaná péče v porodní asistenci se zaměřuje na preventivní činnost zaměřenou 
na detekci abnormálních stavů u ženy, matky, plodu a novorozence, zprostředkování lékařské pomoci a provádění 
naléhavých zásahů v nepřítomnosti lékaře. Dále na získání kompetencí k rozvoji a provádění funkcí vztahujících se 
k porodní asistenci a poskytování pomoci při porodu, podporu aktivního zapojení žen, rodiček, jejich rodinných 
příslušníků a celé společnosti do všech aspektů péče v porodní asistenci o ženu a novorozence. Porodní asistentka 
poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou péči v porodní asistenci 
těhotným, rodícím ženám, šestinedělkám a fyziologickým novorozencům prostřednictvím procesu v porodní 
asistenci. Absolvent/ka získá odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistentka bez odborného dohledu. 

SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

obor ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANAŘ

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

Zdravotnický záchranář je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který je schopen samostatně poskytnout 
individuální péči jedincům akutně ohroženým na zdraví a kompletně ovládá poskytování předlékařské první 
pomoci. Specifickou ošetřovatelskou péči uplatňuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké 
záchranné služby a v rámci akutního příjmu.

ské vzdělání a specializovanou způsobilost v perio-
perační péči o klientky v gynekologii a porodnictví.

Studijní oddělení FZS
Ing. Tereza Hronská Richterová
(telefon 466 037 736, tereza.hronskarichterova@upce.cz)

Šárka Vaňková
(telefon 466 037 726, sarka.vankova@upce.cz)
Bc. Simona Tkadlecová
(telefon 466 037 726, simona.tkadlecova@upce.cz)
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obor RADIOLOGICKÝ ASISTENT

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

Absolvent získá profesní kvalifikaci k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci 
ionizujícího záření při postupech používaných v průběhu lékařského ozáření. Nachází uplatnění v zařízeních 
radiologických, radioterapeutických a také na odděleních nukleární medicíny.

obor PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

navazující magisterské studium v prezenční a kombinované formě studia (Mgr.)

Navazující magisterský studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví představuje dokončený typ 
úplného odborného vysokoškolského zdravotnického vzdělání a specializovanou způsobilost v perioperační 
péči o klientky v gynekologii a porodnictví. Absolvent/ka je schopna poskytovat základní specifickou 
a specializovanou ošetřovatelskou perioperační péči o klientku, která podstupuje operační léčbu nebo 
vyšetření v perioperačním prostředí. Dále je schopen/na plánovat, realizovat a vyhodnocovat poskytovanou 
péči, uplatňuje interdisciplinární a komplexní přístup. Ovládá profesionální komunikaci, je připraven/na 
řešit problémové situace v porodní asistenci, pracovat v týmu a podílet se na zvyšování kvality v porodní 
asistenci. Zná principy vědeckého výzkumu, je schopen/na spolupracovat na vědecko-výzkumné práci v rámci 
multidisciplinárního týmu, umí využívat výsledky validních výzkumů ve své praxi.

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE

obor ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

Cílem studijního oboru Zdravotně-sociální pracovník je připravit studujícího pro výkon zdravotně sociální 
praxe. Cíle jsou v souladu s novými moderními trendy a transformací zdravotnictví a sociální sféry. Vztahují se 
k samostatnému výkonu přímé zdravotně sociální péče a služeb o jedince, rodinu, komunitu, a to jak v oblasti 
podpory zdraví, primární, sekundární i terciární prevence, tak i v oblasti zdravotně sociální péče napříč všemi 
věkovými kategoriemi. Cíle se dále vztahují k rozvoji oboru a profese, ke zkvalitnění mezioborové komunikace, 
kooperace a spolupráce ve zdravotně sociální oblasti. Zdravotně-sociální pracovník je připraven kompetentně 
plánovat, rozhodovat, řídit a nést zodpovědnost za realizaci všech fází zdravotně sociální práce, péče a služeb 
na všech úrovních zdravotně sociálního systému. Veškeré výstupní kompetence absolventů jsou v souladu 
se zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. v platném znění a dále se zákonem 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.
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Fakulta vychovává odborníky v šesti studijních obo-
rech v bakalářských a navazujících magisterských 
programech Informační technologie a Elektrotech-
nika a informatika. V nich studenti získávají nejen 
znalosti ve specializovaných předmětech, nýbrž také 
v teoretických předmětech všeobecného základu 
a odbornou jazykovou přípravu. Úspěšným absol-
ventům magisterského studijního programu nabízí 
též studium v doktorském studijním programu.
Bakalářský i navazující magisterský Studijní obor 
Informační technologie je zaměřen zejména 
na zpracování informací, programovací jazyky, 
výstavbu a správu databází a systémovou analýzu. 
Učební plány navazujícího magisterského obo-
ru jsou sestaveny tak, aby absolventi našli dobré 
uplatnění především v technických a řídicích funk-
cích. Absolventi fakulty se specializací na IT snadno 
nacházejí uplatnění zejména ve firmách a organiza-

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)

Děkanát FEI
nám. Čs. legií 565
532 10 Pardubice 2

telefon 466 036 111, 466 036 792
e-mail dekanat.fei@upce.cz

cích, které se zabývají vývojem, správou a provo-
zováním softwaru, databází a informačních služeb, 
HW a SW prostředků, též jako řídící pracovníci 
pro podnikovou informatiku ve firmách působících 
v nejrůznějších oborech.
Bakalářský i navazující obor Řízení procesů nabízí 
studentům speciální znalosti hlavně z teorie auto-
matického řízení, modelování dynamických systé-
mů, měření technologických veličin, zpracování sig-
nálů a programování řídicích aplikací. Tyto znalosti 
lze využít zejména v oblasti provozu a údržby měři-
cích a automatizovaných systémů řízení. Absolventi 
naleznou uplatnění zejména ve firmách zabývajících 
se měřením a regulací, ve vývojových a projekto-
vých organizacích aj. Navazující magisterský studij-
ní program rozšiřuje a doplňuje znalosti v oblasti 
automatického řízení, mechatroniky a umělé inteli-
gence umožňující uplatnění např. v projekci, správě 
a diagnostice měřicích, informačních, automatizač-
ních, zabezpečovacích systémů, systémů pro pře-
nos a zpracování signálů, vyhodnocování experi-
mentálních dat atd.

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí:

Úterý: 11.00 – 15.00 hod.

Středa: 9.00 – 11.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Čtvrtek: 9.00 – 13.00 hod.

Pátek:
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Fakulta elektrotechniky a informatiky má akreditovány následující studijní programy:

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)
magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Ing.)

ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA

obor KOMUNIKAČNÍ A MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)

obor KOMUNIKAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNOLOGIE

magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Ing.)

obor ŘÍZENÍ PROCESŮ

bakalářské studium v prezenční formě studia (Bc.)
magisterské studium navazující v prezenční formě studia (Ing.)

obor INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNOLOGIE

doktorský studijní obor v prezenční i kombinované formě studia (Ph.D.)

Bakalářský studijní obor Komunikační a mikropro-
cesorová technika je určen pro přípravu odborníků 
s uplatněním nejen elektronickém průmyslu, ale 
i v dalších odvětvích se zaměřením na aplikaci mik-
roprocesorů a počítačů při řízení, kontrole, ovládá-
ní i diagnostice elektronických systémů a zařízení. 
Studenti magisterského oboru Komunikační a řídicí 
technologie jsou připravováni v oblasti komunikač-
ních nebo řídicích systémů, digitálního zpracování 
signálů, případně zpracování a přenosu multimedi-
álních signálů. Absolventi naleznou uplatnění pře-
devším ve firmách a organizacích, které se zabývají 
komunikační, automatizační a zabezpečovací tech-
nikou, ale i v ostatním průmyslu, dopravě a spojích, 
mohou pracovat ve vývojových a projektových or-
ganizacích a ve zkušebních a testovacích institucích. 
U absolventů magisterského studia lze očekávat 
obsazení pozic řídících pracovníků.

Doktorský studijní program Informační, komuni-
kační a řídicí technologie je určen úspěšným absol-
ventům magisterských studijních programů, kteří 
se chtějí věnovat vědeckému bádání a tvůrčí práci. 
Absolventa doktorského studijního programu lze 
charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného od-
borníka v oblastech informačních, komunikačních 
nebo řídicích technologií se zaměřením na teore-
tický i experimentální výzkum za využití moderních 
matematických metod a pokročilých výzkumných 
technik. Nalezne uplatnění v základním i aplikova-
ném výzkumu a v průmyslové praxi.

Studijní oddělení FEI
Renata Kalhousová
(telefon 466 036 652, renata.kalhousova@upce.cz)
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Možnosti studia v zahraničí
Univerzita rozvíjí mezinárodní spolupráci v řadě 
oblastí. Jednou z priorit je umožnit studentům 
strávit alespoň část studia na zahraniční vysoké 
škole. Stěžejním programem podporujícím mobili-
ty vysokoškolských studentů je program Evropské 
unie – Erasmus+ jemuž předcházel velmi úspěšný 
program Lifelong Learning Programme/Erasmus. 
Program Erasmus+ vám umožní strávit 3 až 12 
měsíců vysokoškolského studia na jiné evropské 
univerzitě. Stačí jen řádně ukončit první ročník 
a aktivně ovládat alespoň jednu z cizích řečí. Vý-
běrové řízení je společné pro zimní a letní semestr 
a probíhá vždy na jaře a v březnu. Od roku 1997, tj. 
od zapojení univerzity do tohoto programu, se nám 
již podařilo vyslat na zahraniční univerzity více než 
2 200 studentů. V následujícím akademickém roce 
2016/2017 očekáváme výjezd okolo 150 studentů 
na studijní pobyt. V rámci programu Erasmus je 
od akademického roku 2007/2008 možné absolvo-
vat i praktickou stáž. Tato mobilita vám nabízí mož-

Nevíte, zda zvládnete finanční stránku Vašeho stu-
dia? Univerzita Pardubice vyplácí stipendia a finanč-
ní pomoc studentům podle vlastního stipendijního 
řádu, jehož znění naleznete na studentském intra-
netu v sekci Předpisy a sdělení.

Studenti mohou získat stipendia pravidelná (vyplá-
cená měsičně), jako je například:
–  stipendium prospěchové (dle dosažených 

studijních výsledků 4 000, 2 000 nebo 1 000 Kč),
–  ubytovací jako příspěvek na ubytování ať již 

na kolejích, v soukromí nebo při dojíždění (ak-
tuálně 600 Kč),

–  nebo sociální – na podporu tíživé sociální situ-
ace studenta (1 620 Kč),

–  stipendia studentům doktorských studij-
ních programů.

Existuje také celá řada jednorázových mimo-
řádných stipendií, a to:

Stipendijní program Univerzity Pardubice
–  na podporu stáží na přípravu diplomové nebo 

disertační práce,
–  za vynikající výsledky výzkumné či tvůrčí čin-

nosti,
–  za reprezentaci školy na poli sportovním nebo 

uměleckém,
–  jako ocenění za služby osobní asistence handi-

capovanému studentovi univerzity,
–  a další.

Studenti Univerzity Pardubice mají možnost získat 
také zahraniční stipendium, které je určeno 
na podporu studentských mobilit – ke studiu 
či vykonávání praxe v zahraničí.
V některých případech Univerzita Pardubice 
rovněž podporuje zahraniční studenty při studiu 
na UPa.
Nárok na stipendium vzniká v okamžiku splnění 
určitých, přesně daných podmínek pro udělení 
stipendia.
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ESN Pardubice

ESN Pardubice (dříve Buddy System Pardubice) 
je dobrovolnické volnočasové sdružení studen-
tů, jehož činností je zajištění pomoci studentům 
ze zahraničí, kteří přijíždí na studijní pobyt na naši 
univerzitu, na tomto úzce spolupracujeme s Cen-
trem mezinárodních mobilit UPa. Naším cílem je 
vytvořit podmínky, které pobyt zahraničních hos-
tů v Pardubicích zpříjemní, a zároveň seznámit je 
nejen se studiem, ale i s volnočasovými aktivitami 
a kulturními specifiky a tradicemi České republiky 
tak, aby adekvátně poznali i českou kulturu a men-
talitu. Obvyklými činnostmi členů ESN Pardubice 
na začátku semestru jsou vyzvednutí zahraniční-
ho studenta na nádraží a asistence s ubytováním 
na kolejích, seznámení s kampusem a v případě za-
hraničních studentů, kteří nejsou z Evropské unie, 
doprovod na registraci u policie. Dále organizujeme 
úvodní Orientation Week, ve kterém se zahranič-

ní studenti poznávají navzájem i s námi, přičemž se 
jedná o ideální příležitost k ukázce prostředí, měs-
ta i místních volnočasových aktivit. V průběhu se-
mestru pak organizujeme společná setkání ve stu-
dentském klubu Áčko, tzv. National Eveningy, kdy 
studenti dle svých zemí původu společně prezentují 
svou vlast, kulturu a kuchyni a seznamují tak ostatní 
se svou národní identitou. Dalšími aktivitami pak 
jsou výlety, tradičními destinacemi jsou Praha, 
Sněžka, Ostrava – Stodolní ulice či paintballové hři-
ště, organizace párty a dalších společenských akcí.
Mezi největší výhody členství v ESN Pardubice patří 
pravidelná setkání s lidmi s celého světa a získání 
si mnoha přátel nejen mezi nimi, ale i mezi další-
mi aktivními českými studenty, kteří rádi poznávají 
nové lidi a zahraniční kulturu. Přirozenou součástí 
je i rozvoj jazykových schopností s možností speci-
alizace se na různé zahraniční jazyky. V rámci ESN 
Pardubice studenti mohou organizovat výlety pro 
zahraniční studenty, je zde tedy prostor pro rea-
lizaci vlastních nápadů, rozvoj soft skills a kreativ-
ního myšlení při organizaci takových akcí, a v ne-
poslední řadě bezplatná účast na těchto výletech 

Centrum mezinárodních mobilit UPa
Studentská 95
532 10 Pardubice 2
telefon 466 036 496
e-mail mobility@upce.cz

nost zúčastnit se odborných 2 až 12 měsíčních stáží 
v zahraničních firmách a institucích. Je pro studenty 
jakéhokoliv ročníku studia a doposud jí využilo více 
než 250 studentů Univerzity Pardubice.
Vedle programu Erasmus studenti vyjíždějí na za-
hraniční univerzity i pod programem CEEPUS. 
Tento program je zaměřen na země jižní a východní 
Evropy a mobility probíhají v rámci sítí nebo jako 
tzv. freemovers. Není zde žádné výběrové řízení 
a registrace probíhá on-line. Program vám umož-
ní strávit 3 až 10 měsíců vysokoškolského studia 
na jiné evropské univerzitě. Podmínkou je ukončení 
2. semestru řádného studia. Z prostředků dalších 
programů (Rozvojové programy MŠMT ČR apod.), 
fondů (International Visegrád Fund, Fulbright Comi-
ssion apod.), nadací a velvyslanectví můžete získat 
stipendium na další studijní pobyt na zahraniční uni-
verzitě buď dle vlastního výběru, nebo dle podmínek 
programu zahraniční univerzity, se kterou má uni-
verzita uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci. 

Všechny výše uvedené aktivity a mnoho dalších, zde 
sice nejmenovaných, ale neméně zajímavých, jsou 
určeny studentům všech úrovní vysokoškolského 
studia, tj. studentům bakalářských, magisterských 
i doktorských studijních programů. Podrobnější in-
formace o různých možnostech studia v zahraničí, 
kontakty na zahraniční vysokoškolské instituce a na-
bídku finančního krytí vám ochotně poskytnou pra-
covnice Centra mezinárodních mobilit, které nalez-
nete ve Studentské ulici č. p. 95, v budově rektorátu. 
Tyto a řadu dalších aktuálních informací pravidelně 
zveřejňujeme na webových stránkách univerzity, 
resp. studentském intranetu a prostřednictvím jed-
notlivých fakult, jejich kateder a ústavů.
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Dodatek k diplomu – Diploma Supplement
Každý absolvent bakalářského, navazujícího magis-
terského nebo doktorského studia Univerzity Par-
dubice kromě svého absolventského diplomu obdrží 
i dodatek k diplomu. Dodatek doplňuje základní do-
klad o získané kvalifikaci absolventa a slouží budou-
címu zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v rámci 
Evropského společenství jako podrobnější informa-
ce o dosavadním studiu absolventa a jeho dosaženém 
vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvoj-
jazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce. 
Na Univerzitě Pardubice je dodatek k diplomu vydá-
ván bezplatně na formátu přeložené A3 a obsahuje 
informace o totožnosti držitele kvalifikace, o jejím 
druhu a úrovni, informace o dosažených výsledcích 
celého studia a o národním vysokoškolském systé-
mu. Univerzita Pardubice tak plní doporučení „Ber-
línského komuniké“ z roku 2003, které v rámci tzv. 
Boloňského procesu společným usnesením ministrů 

stanovilo, že „od roku 2005 každý absolvent obdrží 
automaticky a bezplatně dodatek k diplomu“. Záro-
veň ministři vyzvali vysoké školy i zaměstnavatele, 
aby „dodatku k diplomu plně využívali, aby tak mohli 
těžit ze zdokonalené transparentnosti a flexibility 
systému akademických hodností pro podporu za-
městnatelnosti a pro usnadnění akademického uzná-
ní za účelem dalšího studia“. Dodatek je tedy pro-
středkem ke zlepšení mezinárodní „průhlednosti“ 
a spravedlivého akademického a profesního uznávání 
kvalifikací (diplomů, titulů, osvědčení atd.) a součas-
ně výrazně usnadňuje předávání všech podstatných 
informací o kvalifikaci a průběhu studia uchazeče 
o zaměstnání, o praxi nebo o dalším studiu.
Univerzita Pardubice obhájila certifikát Diplo-
ma Supplement Label, udělený Evropskou komisí 
v roce 2009 univerzitě na čtyři roky, a to i pro další 
období 2013–2016.

ESN Pardubice
e-mail: president@esn.upce.cz
Facebook: ESN Pardubice

Kancelář ESN Pardubice
Budova G, 10. patro, kancelář KG 10013 (schůzka po 
předchozí domluvě)

a mnoho zábavy s přáteli. Kromě těchto výletů 
pořádáme také vlastní teambuildingy a jako členové 
nadnárodní sítě ESN máme možnost účasti na jejich 
workshopech a trénincích v ČR i v zahraničí. Člen-
ství v ESN Pardubice je zohledněno také v rámci 
výběrového řízení na studentské mobility v rámci 
programu Erasmus+.
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Každá vysoká škola v ČR se musí řídit několika zá-
kony, tím nejdůležitějším je zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách (a o změně a doplnění dalších 
zákonů). Samosprávnými akademickými orgány 
univerzity jsou akademický senát, rektor, vědecká 
rada a disciplinární komise. Dalšími orgány vysoké 
školy je správní rada a kvestor.

Vedení univerzity
V čele UPa je rektor, který řídí činnost univerzity, 
jedná a rozhoduje ve věcech univerzity. Pravomo-
ci ve věcech týkajících se fakult jsou přeneseny 
na děkany fakult. Funkci rektora nyní zastává 
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Rektor jmenuje 
prorektora pro vědu a tvůrčí činnost, prorektora 
pro vzdělávání a záležitosti studentů, prorektora 
pro rozvoj a prorektora pro vnitřní záležitosti. 
Poradním orgánem rektora je Vedení UPa – čle-
ny jsou rektor, prorektoři a kvestor. Kvestor řídí 
hospodaření a vnitřní správu univerzity. V sou-
časné době tuto funkci zastává Ing. Petr Gabriel, 
MBA.

Akademický senát
Akademický senát univerzity je samosprávným 
zastupitelským akademickým orgánem a skládá 

se z 39 volených členů akademické obce – sená-
torů. Volební období senátu je tříleté. Jsou v nich 
zastoupeni akademičtí pracovníci a také studenti 
fakult, a to v takovém počtu, aby byla zastoupe-
na každá fakulta šesti členy. Z tohoto počtu musí 
být minimálně jedna třetina tvořena studenty. 
Senát má proto dvě komory. Senátoři z řad aka-
demických pracovníků tvoří komoru akademic-
kých pracovníků, senátoři z řad studentů tvoří 
komoru studentů. Předsedkyní senátu v tomto 
funkčním období je prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. 
(senat@upce.cz). Veškeré zápisy z akademického 
senátu máte možnost nalézt na webových strán-
kách univerzity (http://www.upce.cz/univerzita/
organy/akadem-senat.html). Do senátu může kan-
didovat každý, kdo má zájem podílet se na chodu 
univerzity či fakult. Členství nemá žádnou hmotnou 
výhodu. Každý senátor – student je zároveň členem 
Studentské Rady Univerzity Pardubice (SRUPa). Své 
akademické senáty mají rovněž jednotlivé fakulty.

Vědecká rada
Vědeckou radu univerzity jmenuje rektor. Zasedá 
minimálně dvakrát ročně a jedná o významných 
odborných vědecko-pedagogických záležitostech 
univerzity. Fakulty mají také své vědecké rady.

Orgány univerzity a fakult 
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Studentská rada Univerzity Pardubice 
(SRUPa)
Členové SRUPa jsou studenti Univerzity Pardubice 
(UPa), kteří byli zvoleni ostatními studenty do aka-
demických senátů. Dalšími členy SRUPa je delegát 
a jeho zástupce ve Studentské komoře Rady vy-
sokých škol (http://www.skrvs.cz). Jako zástupci 
studentů shromažďujeme od studentů podněty, 
nápady a připomínky, které projednáváme a dále 
řešíme, předáváme vedení UPa, fakult, SKM, Uni-
verzitní knihovny apod. Na SRUPa se mohou obra-
cet studenti o pomoc, pokud mají problémy nebo 
nesrovnalosti při studiu, s ubytováním na kolejích 
či pouze žádají o radu. SRUPa se také snaží přispět 
ke zlepšení kulturního prostředí na univerzitě, v je-
jím bezprostředním okolí a v neposlední řadě také 
podporuje iniciativy studentů. Pro studenty pravi-
delně pořádáme i volnočasové zábavné aktivity.

Mezi činnosti SRUPa patří:
–  navrhovat Akademickému senátu UPa delegáta 

a náhradníka do SK RVŠ,
–  zastupovat studenty při jednání s vedením 

a ostatními orgány univerzity,
–  koordinovat práci všech studentských senátorů 

v jednotlivých akademických senátech,
–  zřizovat poradní orgány (komise),
–  svolávat studentskou část akademické obce uni-

verzity,

–  vyjadřovat se k rozhodnutím vedení univerzity, 
fakult, ústavů univerzity a k rozhodnutím Správy 
kolejí a menzy (SKM),

–  konzultovat s vedením SKM problémy souvise-
jící s podmínkami ubytování a životem studentů 
na kolejích univerzity.

Zasedání SRUPa jsou veřejná, zápisy z jednání 
a další dokumenty najdete na studentském intra-
netu. O dalších informacích, novinkách, aktuálních 
tématech se dočtete na našich webových stránkách 
(http://srupa.upce.cz) nebo o nich informujeme 
také na síti Facebook a Twitter. Studenti, kteří mají 
zájem o činnost SRUPa, nás mohou zkontaktovat 
jakoukoliv formou.

Současný předseda SRUPa
Bc. Michael Vávra, FES
e-mail srupa@upce.cz

Kancelář SRUPa se nachází v budově G, 10. patro

http://srupa.upce.cz
Facebook: Studentská rada Univerzity Pardubice
Twitter: SRUPaUPa

Disciplinární komise
Disciplinární komise řeší prohřešky studentů proti 
studijnímu řádu, příp. dalším univerzitním pravi-
dlům a normám. O dalších orgánech vysoké školy, 
fakultách a dalších statutárně významných aktivi-
tách se lze dozvědět na WWW stránkách univer-
zity, na úřední desce nebo v univerzitním intranetu.

Akademické svobody a akademická obec
Univerzity jsou tradičně spjaty s právy svobodného 
vzdělávání a vědeckého bádání, které jsou v České 
republice vymezeny zákonem o vysokých školách, 
na Univerzitě Pardubice je potvrzuje její Statut. 

Tato práva označujeme jako akademické svobody, 
které přísluší členům akademické obce. Akademic-
kou obec Univerzity Pardubice tvoří její akademičtí 
pracovníci (profesoři, docenti, odborní asistenti 
a asistenti) a studenti. V České republice jsou pro-
fesoři jmenováni prezidentem republiky, docenti 
jsou jmenováni na základě habilitačního řízení rek-
torem univerzity, na níž habilitační řízení proběh-
lo. Je zvykem, že se akademičtí pracovníci oslovují 
nejvyšší dosaženou hodností (profesor, docent) či 
akademickým titulem (doktor – Ph.D., resp. Inženýr 
– Ing., magistr – Mgr.), případně funkčním označe-
ním (rektor, prorektor, děkan, proděkan).
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Moderní multifunkční budova univerzitní knihovny 
se nachází v srdci univerzitního kampusu v Pola-
binách v těsné blízkosti kolejí a přímo u zastávky 
MHD Polabiny-Hradecká (např. linka trolejbusu 
č. 3, 7). Na budovu knihovny navazuje univerzitní 
aula s řadou poslucháren. V této budově je umístěn 
veškerý fond knih, skript a časopisů pro všechny 
pardubické fakulty kromě Fakulty zdravotnických 
studií. Tato fakulta má pobočku knihovny v sídle 
fakulty v Průmyslové ulici. Další pobočka je zřízena 
v sídle Fakulty restaurování v Litomyšli. Univerzit-
ní knihovna má ve svých fondech téměř 200 000 
dokumentů a průběžně odebírá více než 300 titulů 
českých i zahraničních časopisů. Knihovna zajišťuje 
a zpřístupňuje také řadu elektronických informač-
ních zdrojů. Jejich přehled a způsob přístupu je 
uveden na webové stránce knihovny v sekci Da-
tabáze, viz http://www.upce.cz/knihovna/eiz.html. 
Knihovna je též aktivní na sociálních sítích Twitter 
(@KnihovnaUPa) a Facebook (Univerzitní knihov-
na Pardubice).

Přízemí
V přízemí budovy jsou umístěny knihy a skripta, 
které je možno si půjčovat domů. Řazení fondu 
je oborové dle Mezinárodního desetinného tří-

Univerzitní knihovna
dění (MDT) a v jednotlivých oborech vzestupně 
dle signatur. Regály jsou označeny číselným zna-
kem MDT i slovním vyjádřením oboru. Skripta 
jsou umístěna v pravé zadní části volného výbě-
ru. Vzadu za regály je počítačová učebna s 15 PC 
s připojením na internet. Učebna je pro studenty 
a zaměstnance univerzity volně přístupná. Počíta-
če jsou napojeny na síťové tiskárny u výpůjčního 
a informačního pultu. Platby za tisky se provádějí 
v systému SafeQ. Vedle této místnosti se dále na-
chází také uzavřená učebna určená především pro 
studium ve skupinách.

První poschodí
V prvním poschodí je prezenční studovna. Jsou zde 
uloženy encyklopedie, slovníky, všeobecná příruč-
ková literatura, základní studijní literatura, závěreč-
né vysokoškolské práce, časopisy a sbírky zákonů. 
Všechny tyto dokumenty jsou určeny pouze k pre-
zenčnímu studiu. U informačního pultu je možno 
si také vypůjčit CD-ROMy a prohlížet si je na mul-
timediálním počítači ve videostudovně. Jsou zde 
také další počítačové učebny. V menší z učeben se 
nacházejí 2 knižní skenery, 1 klasický skener, 1 stol-
ní kamerová lupa a 2 počítače určené přednostně 
pro tisk již připravených materiálů. U informační-
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ho pultu jsou dvě síťové tiskárny, na něž je přístup 
z počítačů v učebnách.

Vyhledávání ve fondu UK
K vyhledávání ve fondu UK slouží online katalog 
(OPAC) – volně přístupný počítačový katalog uni-
verzitní knihovny. Obsahuje kompletní přehled do-
cházejících periodik, audiovizuálních médií, skript 
a knih. Přístup do katalogu je nastaven na počíta-
čích v přízemí umístěných před regály s fondem. Je 
samozřejmě také přístupný přes webové rozhraní 
na internetu http://katalog.upce.cz/.
Záznamy bakalářských, diplomových a disertačních 
prací obhájených od roku 1992 lze vyhledat v Di-
gitální knihovně UPa, kterou naleznete na adrese 
https://dk.upce.cz/. Práce obhájené po r. 2008 jsou 
přístupné v plném textu.
K vyhledávání najednou ve VŠECH informač-
ních zdrojích dostupných studentům a zaměst-

nancům UPa slouží tzv. discovery systém Primo
na http://primo.upce.cz. V jednotném vyhledá-
vacím rozhraní najdete elektronické informační 
zdroje předplácené univerzitou (články, příspěvky 
ze sborníků, e-knihy), knihy a časopisy z regálů 
Univerzitní knihovny, závěrečné práce a publikace 
z Digitální knihovny UPa.

Vstup do knihovny
Vstup do knihovny přes turnikety je umožněn pou-
ze registrovaným uživatelům. Při první návštěvě 
knihovny je třeba předložit u výpůjčního pultu prů-
kaz studenta a zaregistrovat se. Nutnou podmínkou 
registrace je seznámení s Knihovním řádem a pod-
pis Prohlášení. Vstup do volně přístupných prostor 
je dovolen pouze bez svrchního oděvu a tašek. 
K jejich uložení slouží uzamykatelné skříňky ve ves-
tibulu. Při vstupu s notebookem je třeba jej vložit 
do připravených košíků. Ve studovnách není dovo-
leno používat mobilní telefon a jíst. Pití je možno 
vnést pouze v uzavíratelných lahvích.

Půjčování
Absenční výpůjčku (výpůjčku „domů“) je uživatel 
povinen provést u samoobslužné výpůjční stanice 
(tzv. self-check). Výpůjční lhůta je zpravidla jeden 
měsíc, pouze některá skripta či učebnice (ozna-
čené modrou samolepkou) se půjčují na semestr. 
Výpůjční dobu je možno dvakrát prodloužit, pokud 
na knihu není rezervace. Prodlužování i rezervace si 
provádí student samostatně přes aplikaci Můj účet 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
hlavní budova v Pardubicích v Polabinách, od října do května

Pondělí: 8.00 – 20.00 hod.

Úterý: 8.00 – 20.00 hod.

Středa: 8.00 – 20.00 hod.

Čtvrtek: 8.00 – 20.00 hod.

Pátek: 8.00 – 18.00 hod.

Sobota: 8.00 – 12.00 hod.
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v online katalogu. Dodržování výpůjčních lhůt je 
ve vlastním zájmu každého studenta, protože při 
jejich překročení systém generuje sankční poplat-
ky a rozesílá upomínky. Počet výpůjček je omezen. 
Studenti mohou mít současně půjčeno maximálně 
15 titulů, studenti více oborů na UPa 20 titulů.
Některé služby (např. prodlužování nebo rezervo-
vání dokumentů) jsou dostupné pouze po přihláše-
ní do Konta čtenáře v online katalogu. Přihlášení 
je centralizované a propojené s ostatními univer-
zitními systémy.

Další služby
Uživatelům knihovny je dále k dispozici samoob-
služné kopírování v prvním poschodí, kde je umís-

Galerie Univerzity Pardubice
V budově univerzitní knihovny čeká na návštěvníky 
i příjemný kulturní zážitek. Ve vestibulu jsou pořá-
dány výstavy současného výtvarného umění. Zá-
měrem Galerie Univerzity Pardubice je představit 
akademické obci i veřejnosti zejména tvorbu mla-
dých a méně známých výtvarníků z České republiky. 
Během roku je plánováno 6 výstav, z nichž každá 
trvá cca dva měsíce. Výstavy jsou přístupné v rámci 
otevírací doby univerzitní knihovny.

Prodejna odborné literatury
Prodejna odborné literatury je umístěna v objek-
tu univerzitní knihovny (vchod od kolejí, společný 
s podnikovou prodejnou kancelářských a školních 
potřeb KOH-I-NOOR). Zde jsou vám k dispozici 
nejen publikace vydané naší univerzitou, ale také 
desítky knih z jiných vydavatelství. Před návštěvou 
prodejny doporučujeme nejdříve navštívit webové 
stránky univerzity - v menu ZÁZEMÍ A SLUŽBY – 
Prodejna odborné literatury a e-shop, je k dispozici 
aktuální otevírací doba prodejny.
Kromě osobního výběru v „kamenné“ prodejně, si 
všechny knihy můžete zakoupit i prostřednictvím 
univerzitního e-shopu: https://e-shop.upce.cz.
V prodejně si také můžete za poplatek vytisknout 
nebo okopírovat vaše materiály.

těna jedna černobílá knihovní kopírka – platba se 
provádí systémem SafeQ. Ve všech prostorách 
knihovny je aktivní Wi-Fi Eduroam. Podrobnější 
informace o Univerzitní knihovně, kompletní oteví-
rací době a poskytovaných službách jsou na webové 
stránce http://www.upce.cz/knihovna.html.

Prodejna odborné literatury
(budova Univerzitní knihovny)
Studentská 519
532 10 Pardubice 2

Iveta Vančatová
telefon 466 036 632
e-mail iveta.vancatova@upce.cz
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Kopírovací a internetové centrum
Kopírovací a internetové centrum se nachází v bu-
dově DB v prostorách pod posluchárnou B1. Jeho 
součástí jsou 3 multifunkční zařízení značky Konica 
Minolta, která pracují jako kopírovací stroje, lase-
rové tiskárny (2 černobílé a 1 barevná). Vše do for-

Vydavatelství Univerzity Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice 2

Ing. Ivo Holava
vedoucí vydavatelství a prodejny odborné literatury
telefon 466 036 132
e-mail vydavatelstvi@upce.cz

Vydavatelství Univerzity Pardubice
Univerzita Pardubice je se svými sedmi fakultami 
významným vydavatelem odborné literatury za-
měřené na přírodní, technické a společenské vědy. 
Ročně vydá desítky monografií, sborníků z konfe-
rencí, učebních textů a odborných časopisů v tiš-
těné i elektronické formě. Vydavatelství Univerzity 
Pardubice zajišťuje vydávání publikací, kterým je 
přiděleno ISBN, provozuje univerzitní prodejnu 
odborné literatury, spravuje univerzitní knižní
e-shop a navazuje kontakty s externími subjekty při 
distribuci a prodeji vydaných publikací.

Polygrafické středisko
Pokud budete potřebovat tisknout kvalitně a v ja-
kémkoli množství, můžete se obrátit na Polygrafic-
ké středisko UPa, které je vybaveno moderní tech-
nikou. Kromě polygrafických služeb provádí vazbu 
seminárních, semestrálních, později i bakalářských 
či diplomových prací. Vyrobí vám např. i vizitky 
nebo promoční oznámení, potiskne CD nebo DVD.

Polygrafické středisko
Studentská 84, přízemí budovy EA
532 10 Pardubice 2

Vladimír Kobera
vedoucí
telefon 466 036 042-3
e-mail vladimir.kobera@upce.cz, tisk@upce.cz

mátu A3+. Zde si můžete složit zálohu, která vám 
bude připsána na průkaz studenta. Při přihlášení 
k terminálu u kopírky si můžete vytisknout nebo 
okopírovat vaše materiály. Vytištěné materiály si 
můžete nechat svázat do kroužkových hřbetů. Tato 
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služba je založena na možnosti samoobslužně, bez-
hotovostně a především bezpečně tisknout, kopíro-
vat a skenovat. Specializovaný softwarový produkt, 
který je instalován na tiskovém serveru, umožňuje 
reprografické služby (kopírování, tisk, skenová-
ní) s jednoznačnou identifikací uživatele pomocí 
autorizačního terminálu. Výhodou kopírovacího 
centra je to, že si zde můžete vytisknout studijní 
materiály, přednášky a sylaby umístěné za tímto 
účelem ve STAGu. Proto se vyplatí sem občas zaví-
tat a za pár „kaček“ si doplnit sbírku podkladů pro 
studium. Kromě všeho ostatního zde na začátku 
každého semestru naleznete aktuální rozvrhy. Jsou 
zde také ke koupi univerzitní propagační a upomín-

víjet komunikativní kompetenci na úrovni navazu-
jící na dosažené jazykové vzdělání dle Evropského 
referenčního rámce pro jazyky CEFR (A2, B1, B2, 
C1, C2).
Kompletní seznam předmětů (AJ, NJ, RJ) 
najdou studenti na webových stránkách JC:
http://www.upce.cz/jc/studujte/predmety.html

Volitelné předměty
Studenti mohou využít možnost zapsat si kterýkoli 
z předmětů cizího jazyka a komunikace jako volitel-
ný předmět, případně si mohou vybrat AJ, NJ nebo 
RJ ze segmentu volitelných předmětů.

Jazykové centrum (JC) je celouniverzitním praco-
vištěm zaměřeným na výuku cizích jazyků a češtiny 
pro cizince. Zajišťuje výuku odborných cizích ja-
zyků a komunikačních dovedností na FChT, DFJP, 
FES, FEI a FZS v rámci bakalářského, magisterského 
i doktorského studia.

Koncepce výuky a zápis do předmětů cizího 
jazyka 
Na počátku studia absolvují všichni studenti elek-
tronické rozřazovací testy (tzv. e-placement), na je-
jichž základě si zapisují příslušné úrovně předmětů 
cizího jazyka. Tento systém zaručuje možnost roz-

Jazykové centrum UPa

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí: 7.30 – 18.00 hod.

Úterý: 7.30 – 18.00 hod.

Středa: 7.30 – 18.00 hod.

Čtvrtek: 7.30 – 18.00 hod.

Pátek: 7.30 – 16.30 hod.

kové předměty (trička, tužky, bloky apod.). Součástí 
Kopírovacího a internetového centra je 11 počíta-
čových míst sloužících studentům pro přístup k in-
ternetu a pro tisk na multifunkčním zařízení.
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Jazykové centrum UPa

Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
vedoucí

Petra Tocháčková
sekretariát

telefon 466 036 341
e-mail jc@upce.cz 

Sdílená výuka
Ve vybraných předmětech JC je realizována sdílená 
videokonferenční výuka se zahraničními univerzita-
mi: University of Central Lancashire, Preston, Uni-
versity of Applied Sciences Haaga-Helia, Helsinky, 
University of Uppsala, Švédsko a Agricultural Uni-
versity of Athens, Řecko.

Studentské konference
Každoroční studentské konference „Mastering 
Presentations“ jsou příležitostí vidět nejlepší 
prezentace studentů z předmětů odborného an-
glického jazyka jednotlivých fakult (další info viz 
webové stránky JC). V doktorských studijních 
programech se konají pravidelné simulované 
vědecké konference směřující k rozvoji prezen-
tačních a akademických dovedností (konferenční 
příspěvky, publikace).

Celoživotní vzdělávání
Studenti i veřejnost mohou navštěvovat cyklus „Mo-
derované diskuze v NJ“, který si klade za cíl rozvíjet 
jazykové a sociokulturní znalosti a dovednosti zúčast-
něných formou společenskovědního dialogu. Termí-
ny diskusních setkání jsou zveřejněny na webu JC:
http://www.upce.cz/jc/studujte/mod-disk.html

Mezinárodní certifikáty a další vzdělávání
Studenti UPa, kteří mají zájem o certifikované ja-
zykové zkoušky, mohou absolvovat mezinárodní 
jazykové zkoušky TOEIC (Test of English for Inter-
national Communication) a ÖSD (Österreichische 
Sprachdiplom Deutsch), které jsou organizovány 
ve spolupráci se zahraničními institucemi Educa-
tional Testing Service Princeton, USA a Prüfungs-
zentrale Wien, Rakousko. Mezinárodní certifikáty 
jsou uznávány při studijních výjezdech do zahraničí 
(např. v programech Erasmus) a zvyšují možnosti 
uplatnění uchazečů na trhu práce. 
JC UPa rovněž organizuje přípravné kurzy pro zá-
jemce o složení certifikátu z ruského jazyka. Vý-
sledky jejich hodnocení jsou vztaženy k úrovním 
CEFR. Detailní informace o těchto zkouškách na-
jdete na webu JC.

Informační a poradenské služby
Informační a poradenské centrum (IPC) existuje 
jako samostatný útvar na Fakultě ekonomicko-
-správní a Fakultě filozofické. Obě centra pokračují 
v komplexním informačním servisu pro studenty fa-
kulty, potenciální zájemce o studium, pro veřejnost 
i zaměstnance univerzity. Nově je na univerzitě zří-
zeno Kariérní centrum.

Mezi poskytované služby a zajišťované činnosti pa-
tří např.:
–  informace a poradenské služby uchazečům o studi-

um, studentům fakulty i vyučujícím, formou osob-
ní, elektronicky i zasíláním tištěných informací,

–  poskytování konzultací studentům a pomoc při 
problémech ve studijních záležitostech,

–  editace studijních plánů, informačních brožur 
a dalších materiálů pro informovanost uchazečů 

i stávajících studentů (Informace o studiu, Stu-
dijní plány apod.),

–  organizace prezentačních akcí na fakultě (dnů 
otevřených dveří apod.),

–  v některých případech i péče o zahraniční stu-
denty, konzultace a pomoc při řešení studijních 
záležitostí,

Informační a poradenské centrum FES
Ivana Veselá
telefon 466 036 454
e-mail ivana.vesela@upce.cz, ipc.fes@upce.cz

Informační a poradenské centrum FF
Martina Kleinová
telefon 466 036 224
e-mail ipc.ff@upce.cz
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Univerzita Pardubice usiluje již od roku 2012 o vytvo-
ření kvalitního zázemí a zajištění optimálních podmínek 
studia pro všechny studenty. Studentům univerzity je 
k dispozici Akademická poradna APUPA, která zajišťu-
je komplexní poradenské služby. Jedná se o ucelené po-
radenství, podporu a pomoc v následujících oblastech:
– psychologické poradenství,
– studijní záležitosti,
– speciálně pedagogické poradenství,
– sociálně-ekonomické poradenství,
– profesní a kariérní poradenství,
– dluhová problematika,
– duchovní poradenství,
– individuální a skupinové terapie,
–  skupiny pro rozvoj osobnostních kompetencí 

studentů.
Akademická poradna APUPA nabízí individuál-
ní poradenství a terapie dle konkrétních potřeb 
studentů. K dispozici jsou poradci poskytující jed-

Je to už dva roky, co se k životu přihlásilo Kariérní 
centrum UPa, které Vám nabízí kurzy a tréninky, 
kterými už doposud prošlo téměř 400 studentů.
Kariérní centrum se snaží reagovat na názory a přá-
ní studentů, aby se úroveň služeb stále co nejvíce 
zlepšovala.

Co Vám dále nabízí?
Kariérní centrum UPa nabízí poradenství, kurzy, 
tréninky, worskhopy na podporu studentů během 
studia a hlavně před ukončením studia s cílem zlep-
šit jejich orientaci na trhu práce. 

norázovou i dlouhodobou podporu a pomoc při 
zvládání životních obtíží, při překonávání stresu 
souvisejícího se studiem, poradenství při zvládání 
partnerských a vztahových krizí nebo jen podpůrný 
rozhovor v jakékoliv situaci.
Individuální konzultace probíhají v příjemném a dis-
krétním prostředí poradny nebo e-mailovou for-
mou komunikace. Veškeré služby poradenského 
centra jsou studentům poskytovány zdarma. 
Bližší informace o poradně: http://www.upce.cz/
studium/handicap/poradna-apupa.html

– Poradenství, tréninky, kurzy, workshopy
– Trh práce a spolupráce se zaměstnavateli
– Spolupráce s absolventy
– Studentská soutěž Byznys trefa

Podrobnější informace na: https://studenti.upce.cz/
dalsi/karierni-centrum.html

Akademická poradna Univerzity 
Pardubice APUPA

Kariérní centrum Univerzity Pardubice

Akademická poradna APUPA
Univerzitní aula, místnost A7, Studentská 519

telefon 466 036 623
e-mail poradna@upce.cz

Kariérní centrum Univerzity Pardubice

Ing. arch. Iva Svobodová
telefon 466 036 482, 466 036 677
e-mail karierni@upce.cz

–  zprostředkovávání nabídek zaměstnání, brigád, 
praxí a studentských stáží ve firmách studentům.

Na ostatních součástech univerzity poskytuje zá-
kladní konzultační, propagační a informační služby 
buď přímo studijní oddělení, nebo pověření odbor-
ní referenti děkanátů.
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Možnosti studia pro studenty 
se specifickými potřebami 
Referát služeb hendikepovaným
Součástí Akademické poradny Univerzity Pardubice 
APUPA je Referát služeb hendikepovaným (RSH), 
prostřednictvím kterého je realizována konkrétní 
technická podpora, diagnostika a další servisní opat-
ření a služby dle individuálních potřeb studenta se 
specifickými potřebami (SP), viz Směrnice č. 3/2013 
Podpora uchazečům a studentům se specifickými 
vzdělávacími potřebami na Univerzitě Pardubice.
S cílem vyrovnat studijní podmínky znevýhodně-
ným studentům RSH spolupracuje například na: 
–  řešení individuálních potřeb či sestavování indi-

viduálního studijního plánu,
– realizaci individuální výuky,
– zprostředkování studijní a osobní asistence,
–  zajištění tlumočnických, zapisovatelských, prů-

vodcovských či asistenčních služeb,
– zpřístupnění studijních materiálů,
–  přizpůsobení studijních dokumentů potřebám 

studenta,
–  výběru a zapůjčení vhodných kompenzačních, 

reedukačních a rehabilitačních pomůcek.

Při zajištění a zprostředkování služeb RSH spolu-
pracuje také s dalšími organizacemi, které se speci-
alizují na podporu osob se zdravotním nebo jiným 
znevýhodněním.
Služby RSH jsou poskytovány nejen studentům s fy-
zickým, smyslovým, či psychickým handicapem, ale 
i studentům se specifickými poruchami učení.
Více informací o možnostech studia pro studenty 
se specifickými potřebami: http://www.upce.cz/
studium/handicap/rsh.html

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
telefon 466 036 481, 466 036 623
mobil 727 897 442
e-mail zdenka.sandorova@upce.cz

Lenka Skokanová
telefon 466 036 082
e-mail lenka.skokanova@upce.cz

Ing. Kateřina Koubová
telefon 466 036 407
e-mail katerina.koubova@upce.cz
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Lékařská péče

Stomatologická pohotovostní služba
Pardubická krajská nemocnice (vedle hlavní vrátnice)
telefon 466 015 207

Ordinační hodiny:
Pondělí – pátek: 17.00 – 21.00 hod.
Sobota, neděle, svátky: 8.00 – 18.00 hod.
(12.00 – 13.00 polední přestávka)

adresa: Stomatochirurgické oddělení Pardubické 
krajské nemocnice

Zdravotní záchranná služba
telefon 155

Pro potřebu řešení jakýchkoliv akutních zdravotních obtíží uvádíme následující kontakty:

Pohotovostní služba pro dospělé
Erno Košťála 1014, 530 12 Pardubice
telefon 466 989 000

Ordinační hodiny:
Pondělí – pátek:  14.00 – 22.00 hod.
So, Ne, svátky: 10.00 – 22.00 hod.
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–  zajišťuje metodickou podporu řešitelům projek-
tů kolaborativního výzkumu TA ČR,

–  poskytuje možnost konzultovat nápady s od-
borníky, investory.

Mimo to CTTZ získalo pro univerzitu přes 20 mi-
lionů Kč na podporu projektů proof-of-concept 
prostřednictvím projektu TA ČR GAMA, které 
jsou nyní v rámci interní soutěže rozdělovány mezi 
akademická pracoviště univerzity.

Centrum informačních technologií 
a služeb (CITS)
CITS Univerzity Pardubice zajišťuje správu interne-
tové domény UPCE.CZ, zastřešuje vše kolem slu-
žeb spojených s informatikou, konferenčními a au-
diovizuálními službami (OSVAT) a také Univerzitní 
knihovnu. S prací CITS se potkáváte na každém 
kroku, aniž si to uvědomujete. 
CITS – Odbor informačních a komunikačních tech-
nologií (OIKT) je složen z více oddělení. Jeho sou-
částí jsou také společné grafické a obchodní služby, 
tj. nákup výpočetní techniky pro potřeby UPa. 
Oddělení správy výpočetní a audiovizuální techniky 
(OSVAT) – zajišťuje kompletní správu a servis vý-
početní a audiovizuální techniky na UPa, instalaci 
a konfiguraci počítačů, tiskáren, AV techniky, ope-
račních systémů a veškerého softwarového vybave-
ní. Vede správu uživatelských účtů, profilů a poštov-
ních služeb, evidenci a instalaci software, hardware, 
servisních zásahů, podílí se na provozuschopnosti 
všech PC v rámci univerzity. Zabezpečuje telefonic-

ký helpdesk, servisní podporu uživatelů (konzultace, 
poradenství, zaškolení…). OSVAT spravuje přísluš-
né učebny na UPa a zajišťuje konfiguraci a provoz 
virtuální desktopové infrastruktury pro výuku.
Ve spolupráci s CITS poskytuje odborné technické 
zázemí s moderním audiovizuálním vybavením pro 
výuku, pořádání odborných seminářů a konferencí 
i společensko-kulturních akcí vlastních univerzit-
ních i pro subjekty v kraji. Zajišťuje přímou správu 
více než 40 učeben a poslucháren v areálu na Sta-
vařově, v rekonstruovaném objektu na náměstí 
Čs. legií, v objektu FZS v Černé za Bory. Jedná se 
o špičkově vybavené prostory podle nejmoderněj-
ších trendů v audiovizuální technice včetně několika 
videokonferenčních místností.
Náplní práce techniků OSVAT je dokumentace 
(foto a video) činností probíhajících aktivit studen-
tů a akademických pracovníků, akademických obřa-
dů (včetně veškeré technické podpory), pomoc při 

Centrum transferu technologií a znalostí 
Univerzity Pardubice
Od zahájení provozu v roce 2012 Centrum transfe-
ru technologií a znalostí Univerzity Pardubice (dále 
jen „CTTZ“) poskytuje servis v oblasti ochrany du-
ševního vlastnictví a uzavírání smluv s komerčními 
partnery.

CTTZ zajišťuje následující činnosti:
–  právní servis v oblasti duševního vlastnictví 

a smluvních vztahů,
–  kompletní administraci doplňkové činnosti, 

včetně evidence smluvního výzkumu do RIV,
–  správu předmětů průmyslového vlastnictví 

od oznámení vynálezu původcem, přes do-
hled nad správním řízením k udělení ochrany, 
po kontrolu plnění souvisejících smluvních 
vztahů,

– podporu při jednáních s komerčními partnery,
– vyhledává nové příležitosti ke spolupráci,

Centrum transferu technologií a znalostí 
Univerzity Pardubice
nám. Čs. legií 565, přízemí
532 10 Pardubice

telefon 466 037 535
e-mail cttz@upce.cz
https://vav.upce.cz/
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Centrum informačních technologií a služeb
Rektorát
Studentská 95
532 10 Pardubice 2

Ing. Olga Klápšťová
ředitelka
telefon 466 036 633
e-mail cits@upce.cz

přípravě a realizaci celouniverzitních akcí a dalších 
akcí, které v prostorách probíhají. 
Kolegové z Oddělení správy systémů a sítí zod-
povídají za provozuschopnost, funkčnost a mo-
nitoring počítačové a bezdrátové Wi-Fi sítě, 
za služby spojené s internetem, za chod serverů 
a databází, na kterých jsou provozovány aplika-
ce řešící mnoho oblastí činnosti UPa. Datová síť 
UPa je připojena prostřednictvím sítě CESNET 
do celosvětové sítě internet. Síť provozuje sdruže-
ní CESNET, z. s. p. o., které založily vysoké školy 
ČR. Je tedy zřejmé, že tato akademická síť má své 
určení a řídí se Zásadami přijatelného užití – více
na: http://www.cesnet.cz/doc/podminky.html). 
Pracovníci Oddělení podpory informačních systé-
mů (OPIS) administrují klíčové aplikace informač-
ního systému UPa /IS UPa/, Kartové centrum (KC), 
informační systém studijní agendy (IS STAG). Dále 
se podílí na podpoře dalších návazných systémů – 
ISKAM – informační systém kolejí a menz, KpWin 
– knihovní systém, SafeQ – tiskové a kopírovací 
služby a dalších. 
Oddělení webových aplikací a DTP zajišťuje zejména 
provoz a podporu www stránek univerzity a intrane-
tů včetně školení a podpory uživatelů. Dále zajišťuje 
předtiskovou přípravu v celouniverzitním rozsahu.
Všechny kroky v oblasti informatiky jsou vždy opti-
málním kompromisem mezi nejnovějšími světovými 
trendy v dané oblasti a finančními možnostmi UPa. 
Investice, které již byly do informatiky na UPa vy-
naloženy, se počítají na desítky milionů korun a je 

zřejmé, že jejich objem se bude neustále zvyšovat 
s rostoucím významem nových informačních tech-
nologií a v souladu s potřebami a požadavky za-
městnanců a studentů. Proto – chovejte se k tech-
nickým prostředkům, které máte k dispozici, jako 
civilizovaní uživatelé, kteří si uvědomují jejich cenu 
a také důsledky jejich poškození. 
Veškerá data o vás a vašem studiu jsou pečlivě 
chráněna. Nicméně je na vás, abyste se i vy aktivně 
zapojili do jejich ochrany. Chraňte své přístupové 
údaje (NetID, StagID) do systémů a příslušná hesla. 
Přihlašovací údaje nikdy nikomu nevyzrazujte, ani 
pracovníkům univerzity či administrátorům. Ze-
jména si změňte přednastavená inicializační hesla, 
která jste obdrželi na počátku studia. Mějte na pa-
měti, že vaše aktivity na síti jsou pod neustálým 
dohledem a vaše chování není anonymní. Neporu-
šujte pravidla slušného chování v síti a zákony ČR, 
zejména Autorský zákon sdílením a využíváním ne-
legálních dat (SW, video, mp3 apod.). Na stránkách 
studentského intranetu najdete mnoho informací, 
které vás budou průběhem studia provázet.
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Centrum informačních technologií a služeb UPa
Oddělení podpory informačních systémů

Michal Jeřáb
administrátor Kartového centra

telefon 466 036 456
e-mail karty@upce.cz

Průkaz studenta
Zapsaní studenti prvního ročníku obdrží před za-
hájením akademického roku bezkontaktní čipo-
vou kartu, která studentům slouží podle zákona 
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách jako PRŮKAZ 
STUDENTA. Platnost průkazu zajišťuje validační 
známka s vyznačenou platností pro daný akademic-
ký rok. Na průkazu je uvedeno jméno, příjmení, fo-
tografie uživatele a univerzitní identifikátor ve tva-
ru st123456 (NetID), který mimo jiné slouží i jako 
uživatelské jméno pro přihlašování ke službám 
počítačové sítě UPa. Jako průkaz studenta Univer-
zita Pardubice akceptuje i kartu ISIC nebo ALIVE 
objednanou přes studentský intranet na stránce 
http://studenti.upce.cz. Více informací o průkazu 
ISIC UPa nebo ALIVE UPa naleznete na stránce 70. 
Čipová karta zprostředkovává studentům vybrané 
služby v rámci UPa. Jedná se zejména o registra-
ci při stravování v zařízeních SKM, výpůjční služby 
Univerzitní knihovny, tiskové a kopírovací služby 
Kopírovacího a internetového centra, vstupní sys-
tém do Univerzitní knihovny a vybraných učeben. 
Tyto služby související se studiem budou dále roz-

šiřovány. Veškerou správu týkající se průkazu stu-
denta zajišťuje Centrum informačních technologií 
a služeb UPa.

NetID představuje pojem, pod kterým se skrý-
vá jednoznačná identifikace studentů, a to ne-
jen v rámci studijního programu nebo fakulty, ale 
v rámci celé UPa. Tuto vaši jednoznačnou identi-
fikaci budete potřebovat na každém kroku, proto 
si ji velmi dobře zapamatujte. NetID se vyskytuje 
v následujícím tvaru např.: st123456, kde „st“ před-
stavuje označení studenta a číselný údaj je automa-
ticky vygenerován. Účet NetID není aktivován au-
tomaticky a před jeho prvním použitím je potřeba 
tento účet aktivovat. Tímto krokem dokážete svou 
identitu a stvrzujete, že máte zájem o využívání in-
formačních systémů a služeb UPa. Vlastní aktivaci 
lze provést jako nově přijatý student nebo jako stá-
vající student si můžete nechat vygenerovat nové 
heslo jak k účtu, tak k e-mailu.

Jsem přijatý uchazeč a byl jsem na zápise
V dopise „Rozhodnutí o přijetí ke studiu“ vám bylo 
zasláno číslo uchazeče a jednorázový ověřovací 
kód, který použijete pro prvotní nastavení hesla 
k účtu NetID a pro nastavení hesla ke student-
skému e-mailu. Přihlaste se na webovou stránku 
http://heslo.upce.cz, zvolte volbu „Přijatý uchazeč 
o studium“, zadejte své rodné číslo, číslo uchaze-
če a ověřovací kód. Před stiskem tlačítka potvrdit 
zvolte možnosti, zda chcete nastavit heslo k účtu 
NetID a heslo ke studentskému e-mailu. Pozor, ač-
koliv přihlašovací jméno do obou systémů je stejné 
(např. st123456), hesla mohou být rozdílná, proto-
že se jedná o oddělené ověřovací autority. Tedy 
studentský e-mail může mít jiné heslo, než které 
budete mít k NetID. Po stisku tlačítka „Potvrdit“ 

NetID aneb jednoznačná identifikace 
na Univerzitě Pardubice
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Centrum informačních technologií a služeb UPa
Oddělení podpory informačních systémů

Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.
administrátor IS STAG
telefon 466 036 416

Ing. Miroslav Koblížek
administrátor IS STAG
telefon 466 036 648

e-mail stag@upce.cz

IS STAG: Informační systém studijní agendy
Informační systém studijní agendy IS STAG je ur-
čen pro administraci a podporu studia. Vstupním 
bodem ze sítě internet je pro studenty a vyučující 
adresa http://portal.upce.cz. Portál IS STAG pracuje 
ve dvou režimech.
•  Bez přihlášení, kdy lze prohlížet veřejné části 

portálu IS STAG jako např. informace o studij-
ních programech, oborech, předmětech, budo-
vách a místnostech (mapa s rozmístěním budov 
UPa a jejich označením je součástí Lodivodu 
2016).

•  Po přihlášení, kdy je nutno využít NetID a pří-
slušné heslo, má student přístup personalizova-
ným údajům:

 –  zápis předmětů do IS STAG včetně rozvrho-
vých akcí v rámci tzv. předzápisu předmětů,

 –  evidence průběhu studia studenta a jeho vý-
sledků (předměty a jejich hodnocení),

 –  zápis na termíny zkoušek,
 –  editace osobních údajů (zejména kontaktní ad-

resa, bankovní spojení pro výplatu stipendií),
 –  prohlížení a vyhledávání dalších údajů (vi-

zualizace osobního studijního plánu, osobní 
rozvrh, studijní materiály atd.).

Univerzitní studentský e-mail
Každému zapsanému studentovi Univerzity Pardu-
bice je založen studentský e-mail. E-mailovou služ-
bu poskytla Univerzitě Pardubice společnost Goo-
gle Inc. a je zcela zdarma. Vlastnosti studentského 
e-mailu jsou totožné s e-mailem Gmail.

Základní vlastnosti e-mailu:
– velikost schránky 25 GB,
– velikost přiložených souborů 20 MB,
– podpora protokolů IMAP a POP3,
– podpora protokolu SMTP.

Studentský e-mail vychází z vašeho NetID, je 
ve tvaru st123456@student.upce.cz a je přímo do-
stupný na adrese http://posta.student.upce.cz nebo 
odkazem ze studentského intranetu. Jako uživatel-
ské jméno slouží NetID ve tvaru st123456.
Nastavení hesla je nutno před prvním přihlášením 
provést na adrese http://heslo.upce.cz. Studenti 
prvních ročníků provedou nastavení hesla pomocí 
inicializačního kódu, který obdrželi spolu s rozhod-
nutím o přijetí ke studiu. Další správa hesla ke stu-
dentskému e-mailu je plně v režii studenta. Heslo 

se vám zobrazí vaše konkrétní NetID a výsledek 
o úspěšnosti nastavení hesel.

Jsem student a potřebuji nastavit heslo
Můžete navštívit jedno ze tří míst na univerzitě:
– Univerzitní knihovna (obsluha, první poschodí),
– Kopírovací a internetové centrum (obsluha),
–  Kartové centrum (v přízemí rektorátu – středis-

ko identifikační karty).

Výše uvedená místa jsou označena názvem „Identi-
fikační karty – NetID“. S sebou budete potřebovat 
váš studentský průkaz, který předáte obsluze, a ta 
vám vygeneruje nové heslo k vašemu NetID a pří-
padně i heslo ke studentskému e-mailu. Tato hesla 
si následně změňte na adrese http://heslo.upce.cz.
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Office 365 na Univerzitě Pardubice
Univerzita Pardubice provozuje pro své studenty 
novou sadu služeb využívajících cloudové řešení od 
firmy Microsoft – Office 365. Office 365 obsahuje:
–  Office 2013 Pro Plus (Word, Excel, Power-

Point, OneNote, Access, Publisher, Outlook, 
Lync, InfoPath), který si můžete nainstalovat 
až na 5 Vašich zařízení s Windows, Mac OS, 
Android, iPhone, Windows Phone,

–  webové aplikace Office Web Apps pro tvorbu 
a úpravu dokumentů bez lokálně nainstalova-
ných Office,

–  úložiště dokumentů a souborů OneDrive Pro 
neomezeného rozsahu pro každého uživatele, 
dostupné prakticky odkudkoliv a z jakéhokoliv 
zařízení,

–  aplikaci Skype, pro zasílání rychlých zpráv, pro 
hlasovou či audiovizuální komunikaci mezi uži-
vateli či vysílání a přijímání konferencí včetně 
jejich záznamu,

–  aplikaci SharePoint online pro tvorbu týmo-
vých webů a pro interní webové stránky jed-
notlivých uživatelů.

Podrobné návody na instalaci, konfiguraci a použí-
váních těchto služeb naleznete pod odkazem „Offi-
ce 365“ ve svém studentském intranetu.
Vaše studentská licence „Office 365“ je aktivní po 
celou dobu Vašeho studia na Univerzitě Pardu-
bice a můžete využívat vždy nejaktuálnější verze 
Office.

Centrum informačních technologií a služeb UPa
Oddělení podpory informačních systémů

Michal Jeřáb
administrátor Kartového centra
telefon 466 036 456

Centrum informačních technologií a služeb UPa
Oddělení správy výpočetní techniky a sw

Ladislava Spálenská – HelpDesk
telefon 466 036 777
e-mail heslo@upce.cz

ke studentskému e-mailu je jako jediná služba nezá-
vislé na účtu NetID. A zatímco ostatní služby spoje-
né s NetID fungují pouze po dobu studia studenta, 
pak studentský e-mail bude plně funkční minimálně 
po dobu dalších 3 let od ukončení studia. Případné 
problémy s heslem je možno řešit na Centru infor-
mačních technologií a služeb.
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Informační centrum UPa
Oddělení webových aplikací a DTP

Ing. Tomáš Bartoníček, Ph.D.
telefon 466 036 576

Bc. Jan Hejl
telefon 466 036 578

Ing. Ludmila Vařeková
telefon 466 036 342

e-mail webmaster@upce.cz

Studentský Intranet
Studentský Intranet je vnitřní informační sys-
tém určený pro studenty a je přístupný na adrese
http://studenti.upce.cz. Pro přihlášení je nutné pou-
žít NetID a příslušné heslo. Tento systém obsahuje 
několik typů informací:
–  základní osobní údaje studenta (pravá část úvod-

ní stránky), které informují uživatele o tom, jaká 
data jsou o něm v univerzitních systémech udr-
žována,

–  vybrané souhrnné údaje z dalších systémů (ter-
míny zkoušek, stav konta pro tisk, výpůjčky 
v knihovně apod.), které slouží k získání rychlé 
informace bez nutnosti přechodu do zdrojové-
ho systému (na detailnější informace je pak uve-
den odkaz),

–  vnitřní aktuality a akce z univerzity a z příslušné 
fakulty studenta (prostřední část úvodní strán-
ky), přičemž jsou rozlišovány informace týkají-
cí se samotného studia a informace využitelné 
ve volném čase (sportovní, kulturní oznámení),

–  rozcestník do dalších informačních systémů 
(levá část úvodní stránky) a do jejich konkrét-
ních částí, tzv. rychlé odkazy (např. do portálu 
studijní agendy, na univerzitní e-mail apod.),

–  konkrétní informace (sdělení, pokyny, návody, 
formuláře, žádosti, předpisy, kontakty apod.), 

které jsou dostupné z horizontálního rozbalo-
vacího menu na každé stránce intranetu a jsou 
členěny do kategorií týkajících se studia, předpi-
sů a sdělení, koleje a menzy, knihovny a dalších 
činností.

Bezdrátová Wi-Fi síť „eduroam“ 
v kampusu UPa
V prostorách univerzity a kolejí se mohou stu-
denti i zaměstnanci připojovat do bezdrátové sítě 
s názvem „eduroam“. Pro připojení se uživatel 
musí přihlásit svým uživatelským jménem ve tvaru 
st123456@upce.cz (NetID) a platným heslem (viz 
pokyny k NetID). Uživatel připojený do této sítě je 
připojen k internetu. Tuto síť tvoří více než 250 vy-
sílačů – přístupových bodů. Sítí eduroam jsou po-
kryty vedle lokalit v Pardubicích, také prostory FZS 
v Černé za Bory, FR v Litomyšli a DFJP v České 
Třebové a VIP v Praze. Kvalita signálu (a tím i spo-
lehlivost spojení) je na různých místech odlišná, 

a to v závislosti na vzdálenosti mezi připojeným po-
čítačem a nejbližším vysílačem. Detailní informace 
o pokrytí sítě a návody na nastavení počítače pro 
různé operační systémy, naleznete na stránkách 
informačního centra: https://studenti.upce.cz/dalsi/
cits.html.
Síť eduroam je součástí mezinárodního projek-
tu EDUROAM a pro naše studenty i zaměstnan-
ce je přístupná i v mnoha dalších městech a or-
ganizacích. Viz seznam připojených organizací
na http://www.eduroam.cz.
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Vzdálený přístup ke službám vnitřní sítě 
univerzity (VPN)
Mnoho informačních systémů je přístupných pří-
mo z internetu. Některé další systémy, které jsou 
přístupné uživatelům jen z vnitřní sítě univerzity, 
jsou přístupné i z internetu pomocí vzdáleného 

(VPN) přístupu, což přináší ještě více pohodlí 
a mobility. VPN se používá zejména pro přístup 
k výukovým serverům fakult, k placeným infor-
mačním zdrojům knihovny, terminálovým službám 

Připojení do pevných datových sítí – 
kolejní sítě, na učebnách a v kancelářích
V těchto případech (připojení datovým kabelem) je 
také požadována identifikace uživatele, stejně jako 
v bezdrátové síti. Po úspěšné autorizaci uživatele 
se počítač připojí do příslušné sítě s dostupným 
internetem. Počítač v kolejní síti je bez úspěšné au-

torizace přesměrován na kolejní WWW stránky, 
kde jsou uveřejněny návody na připojení v českém 
a anglickém jazyce pro nejčastější operační systémy. 
Tyto informace jsou také na stránkách informační-
ho centra: https://studenti.upce.cz/dalsi/cits.html.

Bezpečnost na síti
Bezpečnost vašich dat závisí největší měrou na vás. 
Klíčem k přístupu do informačních systémů je 
vaše elektronická identita (NetID a heslo). Jak jste 
se dočetli výše, používá se pro přístup do mnoha 
systémů! Univerzita Pardubice dbá na zabezpečení 
informačních systémů a dat uživatelů, ale nemůže 
zabránit autorizovanému přístupu neoprávněné 
osoby, která používá odcizenou identitu.

Zapamatujte si pár důležitých zásad pro ochranu 
vaší identity před zneužitím.
– Při prvním přihlášení si přidělené heslo změňte!
–  Vaši identitu (přihlašovací údaje) si chraňte! 

Tyto údaje uchovávejte na bezpečném místě.
–  Při podezření z jejich vyzrazení si heslo bez od-

kladu změňte na https://heslo.upce.cz.
– Heslo si pravidelně měňte.
–  Nikdo, ani administrátoři, vás nikdy nebudou žá-

dat o sdělení vašeho hesla, ani prostřednictvím 
e-mailu nebo telefonicky.

– Heslo nikdy nikomu nesdělujte!

Další důležitá pravidla pro zachování bezpečnosti 
lokálně uložených dat na vlastních počítačích uži-

vatelů jsou již snad dostatečně známa: používat ak-
tualizovaný operační systém, používat firewall, po-
užívat ochranné programy: antivir, antispam, a další 
včetně jejich aktualizací. A klikat na nedůležité od-
kazy také není rozumné.
Na síti Univerzity Pardubice dodržujte autorská prá-
va – nenabízejte autorsky chráněná díla a programy 
do internetu prostřednictvím výměnných sítí (BitTo-
rrent apod.). Předejdete tím případným stížnostem 
na vaše nevhodné chování v síti – datová síť univerzi-
ty ani internet nejsou anonymním prostředím.
Dodržováním základních bezpečnostních zásad si 
ponecháte výhody na své straně.
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Internet na kolejích
Pavilony kolejí KD a KE jsou nově pokryty kvalitním 
signálem bezdrátové sítě eduroam. Ostatní pavilo-
ny nejsou pokryty na 100%, pokryty jsou zejména 
shromažďovací prostory.
Pavilony kolejí KA, KB, KC, KE a KF jsou vybaveny 
strukturovanou kabeláží a plně osazeny aktivními 
prvky pro připojení uživatelů (datovým kabelem) 
rychlostí 100 a 1 000 Mbit/s. Počet přípojek od-

povídá počtu ubytovaných osob na jednotlivých 
pokojích. Všechny pavilony jsou připojeny giga-
bitovými optickými vlákny do centrálního prvku 
univerzity a jeho prostřednictvím pak dále rych-
lostí 10 Gigabitů do akademické a výzkumné sítě 
CESNET2 a internetu.
Případné dotazy posílejte na e-mail kolej-net@upce.cz.

Jak se dostat na univerzitní kampus 
pomocí nových technologií
Prohlédnout univerzitní kampus si můžete ještě 
před tím, než se na Univerzitu Pardubice vypravíte 
osobně – a to na webových stránkách univerzity, 
kde se nachází VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA univer-
zitního kampusu.
Díky ní se virtuálně ocitnete na kampusu, který si 
budete moci prohlédnout hned z několika pohle-

dů, projít si univerzitní aulu i knihovnu, zorientovat 
se v umístění jednotlivých fakult a přilehlého okolí. 
Cestu na univerzitní kampus ulehčí i další moder-
ní technologie, nejen informace a mapy dynamické 
nebo k vytištění a popis cesty veřejnými dopravní-
mi prostředky na webových stránkách univerzity, 
v rubrice Kde nás najdete.

Telefonovat na univerzitu lze ZDARMA
O informace můžete VOLAT NA UNIVERZITU 
ZDARMA prostřednictvím služby webových Zla-
tých stránek – http://www.zlatestranky.cz přes 
profil/stránku Univerzity Pardubice s využitím bez-

a dalším. Připojení k VPN zahájíte zadáním adre-
sy https://vpn.upce.cz do webového prohlížeče. 
Dále budete vyzváni k zadání svého NetID a hesla. 
Podle typu a verze prohlížeče se do vašeho po-
čítače nainstaluje klient zabezpečeného připoje-

ní. Návod pro připojení k VPN a aktuální seznam 
služeb přístupných prostřednictvím VPN a dal-
ší informace jsou na webových stránkách CITS 
https://studenti.upce.cz/dalsi/cits.html.

platné služby „Volej zdarma“, pomocí které budete 
zdarma spojeni na ústřednu Univerzity Pardubice. 
Ta vás již spojí s příslušným oddělením/pracovištěm 
fakulty.
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Koleje Univerzity Pardubice tvoří pět pavilonů, 
které se nachází přímo v univerzitním areálu. Šestý 
pavilon C je v akademickém roce 2016/2017 uza-
vřen z důvodu kompletní přestavby. Pro studenty 
je připraveno několik variant pokojů od dvoulůž-
kových po čtyřlůžkové. V každém pokoji najdete 
postel, lůžkoviny, povlečení, skříň, psací stůl a židli. 
Ve všech pavilonech mají studenti k dispozici pevné 
připojení na vysokorychlostní datovou síť univer-
zity, na pavilonech E a D je navíc i kvalitní WI-FI. 
Připojení je poskytováno bez jakýchkoliv poplat-
ků. V pavilonech A, B, a D je v každém poschodí 
společná kuchyňka s ledničkou, elektrickými vařiči 
a mikrovlnnou troubou, společná jsou také WC 
a sprchy. Garsoniéry na pavilonech E, F mají vlastní 
kuchyňku s ledničkou, elektrickým vařičem a vlastní 
s WC a sprchu. Můžete si dovézt také vlastní elekt-
rospotřebiče – za některé se účtuje měsíční popla-
tek, a je proto třeba spotřebiče na pokoji nahlásit 
Správě kolejí. Během semestru bývají namátkové 

Univerzitní kampus 
a volný čas

kontroly elektrospotřebičů, proto se nevyplácí je 
mít na černo! Pro stravování slouží především stu-
dentská menza, nicméně supermarkety, další ob-
chody a restaurace jsou na dosah od univerzitního 
kampusu.

Správa kolejí a menzy (SKM)
Studentská 202
530 09 Pardubice 2

Ubytovací centrum (v 1. patře pavilonu B)
telefon 466 036 624
e-mail ubcentrum@upce.cz

kancelář menzy
telefon 466 036 313
e-mail marcela.balounova@upce.cz

Studentské koleje
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Jak získat lůžko na koleji
Pro budoucí studenty prvních ročníků bakalář-
ských studijních programů je rezervována kapacita 
400 lůžek. Zájemci o ubytování na kolejích musí 
podat po přijetí ke studiu elektronickou žádost 
o přidělení lůžka (žádost nelze podat dříve, vstup 
do aplikace je umožněn pouze přijatým studen-
tům). Ze žádostí vytvoří pracovníci SKM pořadník. 
Hlavním kritériem pro určení pořadí je dojezdová 
vzdálenost (čas dle jízdních řádů) z bydliště studen-

ta do Pardubic. Bližší informace najdete na webu 
SKM. Celý harmonogram ubytování je zveřejňován 
každoročně v březnu na webu SKM. Na začátku 
akademického roku jsou koleje většinou obsaze-
ny, ale v průběhu akademického roku postupně 
dochází k uvolňování lůžek a neubytovaní studenti 
mají možnost se dodatečně ubytovat. V případě zá-
jmu o dodatečné ubytování je potřeba kontaktovat 
Ubytovací centrum. 

Služby na kolejích
V pavilonech A, B, D, E a F jsou vždy v přízemí umís-
těny prádelny a sušárny. Klíče k jednotlivým prá-
delnám vám budou zapůjčeny na recepcích přísluš-
ných pavilonů – poplatek za použití pračky je 40 Kč 
za 4 hodiny, poplatek za použití sušičky prádla je 
20 Kč za 4 hodiny, zapůjčení sušárny je bezplatné.

Co vám dále půjčí na recepci kolejí?
– žehlicí prkno a žehličku,
– vysavač,
– remosku,
– klíče ke studovnám.

Máte kolo?
Pardubice jsou s mnoha cyklostezkami rájem cyklis-
tů. Pro studenty jsou zajištěny prostory, kam kola 
uložit. V kolejních pavilonech v areálu univerzity 
jsou čtyři kolárny, o které je velký zájem – je proto 
nutností si nejdříve místo v kolárně zařídit a tepr-

Za zapůjčení elektrospotřebičů se platí poplatek 
10 až 40 Kč.

ve pak kolo dovézt (co kdyby nebylo momentálně 
místo… ukládání kol do venkovních stojanů není 
bezpečné a uložení kola na pokoji je zakázáno). Po-
platek za používání kolárny je symbolický – 1 Kč 
za den.
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S kým řešit problémy?
Pokud se při vašem pobytu na kolejích objeví něja-
ké nesrovnalosti, můžete se obrátit na mnoho lidí, 
kteří vám vyjdou vstříc a pomohou vám. Jsou to 
recepční a hospodářky jednotlivých pavilonů, pra-
covníci vedení Správy kolejí a menzy (SKM) a členo-
vé Studentské rady Univerzity Pardubice (kontakty 
jsou uvedeny na konci Lodivodu). Doufejme, že 
k nejhoršímu nedojde a asistence Policie ČR nebu-
de nutná.

Kdo určuje, zda vám bude/nebude přidělena 
kolej?
Na lůžko v koleji nemá student právní nárok, přes-
to bylo poslední 3 akademické roky poskytnuto 
lůžko všem zájemcům, kteří podali žádost o kolej 
v řádném termínu. V případě, že počet žadatelů 
překročí kapacitu kolejí, zpracovávají pracovníci 
Správy kolejí a menzy ze žádostí o kolej pořadník. 
Každému žadateli o koleje jsou podle místa trva-
lého bydliště vypočteny tzv. „dojezdové body“ 
(1 dojezdový bod = 1 průměrná dojezdová minuta 
na 1 cestu z místa trvalého bydliště do Pardubic). 
Poměrem mezi počtem podaných žádostí a po-
čtem lůžek na kolejích je stanoven bodový limit 
pro ubytování na daný akademický rok = kdo má 
bodů méně, lůžko nezískal. Bodový limit stanovuje 
ředitel SKM. Žadatelé, kteří nesplnili bodový limit, 

mají ještě možnost získat lůžko na kolejích v tzv. 
„volném ubytování“ v průběhu měsíce září – po-
drobnosti naleznete na webu SKM. Pro studenty 
vyšších ročníků však nemusí dosažení potřebného 
bodového limitu znamenat již automatické získání 
lůžka na koleji. V případě, že student měl v prů-
běhu předešlého roku problémy s dodržováním 
Kolejního řádu nebo ubytovací smlouvy, může být 
na základě rozhodnutí ředitele SKM z pořadníku 
vyřazen. Žadatelé, kteří nesplnili bodový limit, mají 
ještě možnost získat lůžko na kolejích dodatečně: 
stačí jen kontaktovat Ubytovací centrum, které 
zájemce o ubytování kontaktuje ihned, jakmile se 
na kolejích uvolní nějaké lůžko.

Na koho se obrátit s poruchou, závadou?
Je samozřejmé, že vám může prasknout žárovka, 
přestane fungovat vypínač atd. Tyto případy je vždy 
nutné nahlásit na recepci. Nahlášenou závadu řeší 
pracovníci údržby SKM většinou následující den. 
Pokud je nutné během akademického roku na ko-
lejích provádět jakékoliv rozsáhlejší opravy, jsou 
o nich ubytovaní vždy předem informováni. Důleži-
té a podstatné informace zasílá Správa kolejí všem 
ubytovaným hromadným e-mailem a navíc ještě vy-
věšuje informace v tištěné podobě. Chcete-li být 
„in“, sledujte svůj univerzitní e-mail!

Stravování

Kde zaparkovat?
Areál kolejí nemá vlastní parkoviště. Díky umíst-
nění v centru univerzitního areálu mohou studenti 
k parkování využívat univerzitní nebo veřejná par-
koviště v těsné blízkosti kolejí. K parkování může-

te využít i místa pod tělocvičnami nebo u objektu 
Fakulty chemicko-technologické. Nově jsou vybu-
dována dvě parkoviště, a to za budovou Fakulty 
filozofické a ekonomicko-správní a u rektorátu.

Univerzitní menza má přímo v budově menzy dvě 
jídelny, jedna z nich je vždy otevřená v pracovní dny 
v době od 9.00 do 20.00 hod. (v pátek do 13.30 
hod.). Studenti využívají hlavně velkou jídelnu 
v 1. poschodí menzy, kde si nemusí jídla objedná-
vat předem a vybírají si dle aktuální nabídky. Pro 

zájemce o obědy s objednávkou jídel předem je 
určena malá jídelna v přízemí menzy. Vedle jídelen 
v budově menzy je možné se stravovat v jídelně 
v budově na nám. Čs. legií a v areálu v Doubravi-
cích. Na podzim roku 2015 byl otevřen nový bufet 
v budově Dopravní fakulty Jana Pernera. Menza 
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Vysokoškolský umělecký soubor 
Pardubice
VUS je spolkem, jehož členskou základnu tvo-
ří převážně studenti Univerzity Pardubice spolu 
s dalšími příznivci sborového zpěvu. Soubor byl 
založen v roce 1950 dirigentem Vlastislavem No-
vákem a díky němu se VUS Pardubice zařadil mezi 
sborovou elitu v České republice i v zahraničí. 
Soubor absolvoval několik zahraničních koncert-
ních turné, kde univerzitu reprezentoval zejména 
provedením děl českých autorů. Široký repertoár, 
který zahrnuje dobové skladby, díla moderní; du-
chovní hudbu, lidové písně, spirituály i pop, přispívá 
k tomu, že si zde každý najde žánr, který je jeho 
srdci blízký. Soubor se pravidelně účastní tuzem-
ských i mezinárodních soutěžních festivalů, na kte-
rých dosahuje vynikajících výsledků. Příkladné jsou 
ceny „Sbor roku 2011“, nejlepší zahraniční sbor 
na mezinárodním festivalu na Slovensku – Akade-
mická Banská Bystrica, zlatá pásma na MF Pražské 
Vánoce i MF FSU Jihlava. VUS Pardubice se také 
účastnil řady dalších zahraničních akcí. Několikrát 
se zúčastnil soutěží MF Polifonico Guido D‘ Arezzo 
v Itálii, či v roce 2015 festivalu Singing Europe v pol-
ské Wroclawi. Reprezentace Univerzity Pardubice 
v oblasti umění může být odměněna i mimořád-
ným stipendiem za vynikající výsledky. VUS zkouší 
každé pondělí od 19:00 hodin a čtvrtek od 18:00 
hodin v budově Univerzity Pardubice, na Fakultě 
elektrotechniky a informatiky, nám. Čs. legií 565. 
V akademickém roce 2016/2017 se každý zpěvák 
sboru (student Univerzity Pardubice) může uchá-
zet o tři kredity ve výběrovém celouniverzitním 
předmětu HISTORICKÁ HUDBA I. a II. (HIHU 

VUS Pardubice
telefon 466 037 069, 732 935 493
e-mail vus@upce.cz
http://vus.upce.cz

I. a II.) V současné době soubor řídí a seminář 
vede MgA. Tomáš Židek, Ph.D., držitel ocenění 
SBORMISTR JUNIOR 2014. Máte-li zkušenosti se 
sborovým zpěvem, pokračujte i na naší univerzitě 
a kontaktujte soubor. Rádi vás také uvidíme na na-
šich koncertech. Srdečně vás zve zpěvačka sboru 
a studentka Filozofické fakulty Univerzity Pardubi-
ce, Šarlota Uhrinová.

denně vaří minimálně 4 druhy obědů (z toho jedno 
bezmasé) a 2 druhy večeří. Nabídka je doplněna 
o minutky, bagety, saláty, zákusky, cukrovinky a ná-
poje. Hlavní jídla odebíraná v zařízeních menzy jsou 
pro studenty cenově zvýhodněna. Přístup k zvý-
hodněnému stravování je podmíněn bezhotovostní 
platbou. K platbě jídel používají studenti předem 
„nabitý“ průkaz studenta. Každému studentovi je 
automaticky zřízeno studentské konto, které je 

spojeno s jeho studentským průkazem. Stav kon-
ta a pohyby na něm může student kontrolovat 
na příslušné webové stránce. Detailní informace 
o studentském kontu najdou studenti na webových 
stránkách Správy kolejí a menzy. Studenti Fakulty 
zdravotnických studií a Fakulty restaurování (dis-
lokované mimo univerzitní kampus) mají mož-
nost odebrat cenově zvýhodněný oběd v blízkých 
smluvních jídelnách.
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UKH – Univerzitní křesťanské hnutí
UKH – Univerzitní křesťanské hnutí – je skupinou 
vedenou studenty pro studenty. Patříme do sítě 
skupin univerzitních křesťanských studentů, kteří 
se chtějí setkávat a diskutovat o Bohu. Rádi se dě-
líme o tuto naši vizi s našimi přáteli na univerzitě 
a podílíme se na univerzitním životě.
V Pardubicích se naše skupina schází každý týden 
na kolejích a je tvořena studenty z různých zemí, 
jako je Česká republika, Portugalsko, Slovensko 
a Zambie. Naším záměrem je lépe poznávat našeho 
Boha a také se těšit z našich přátelských setkání. 
Studium Bible, hry, přednášky, venkovní aktivity 
jsou některé příklady toho, co děláme při našich 
setkáních. Prostřednictvím zdravé diskuse, kde 
může každý vyjádřit svůj vlastní názor, se chceme 
se studenty více dozvídat o Bohu a Jeho důležitos-

ti a významu v našich životech. Tímto způsobem 
je naše skupina otevřena pro všechny, kteří mají 
nějaké otázky o Bohu, kteří hledají odpovědi v du-
chovním kontextu nebo mají osobní vztah s Bohem 
a rádi by trávili čas spolu s dalšími křesťanskými 
studenty.
Na plán našich setkání se můžeš podívat na naši 
facebookobou stránku Univerzitní křesťanská 
skupinka nebo pro podrobné informace navštiv
http://www.ukh.cz (skupinky Pardubice) nebo kla-
sickou „kamennou“ nástěnku, která se nachází 
v chodbě mezi kolejí B a C.

INRI road
(křesťanská studentská organizace)

Vysokoškolské katolické společenství

Fotoklub
Členové Univerzitního Fotoklubu se schází v pří-
zemí budovy G, kde se nachází malý fotoateliér 
i skromná fotokomora vybavená pro černobílou 

fotografii. Součástí schůzek je jak diskuse nad foto-
grafiemi, tak i plánování společných akcí, jako jsou 
například besedy s fotografy nebo společná focení.

UKH – Univerzitní křesťanská skupinka
e-mail pardubice.ukh@gmail.com
http://www.ukh.cz

Vedoucí projektu
Bc. Jana Polehna
e-mail: jana.polehna@inriroad.org

Facebook: INRIroad Pardubice
http://pardubice.inriroad.org

Vysokoškolské katolické společenství
PhDr. Radek Martinek
e-mail radek.norbert@seznam.cz

http://vkspce.maweb.eu

Zajímá Tě studium Bible v kolektivu mladých 
lidí? Diskuze o otázkách smyslu života, ale také 
zábava, párty akce, čajovny a další? Nechy-
bí u nás ani sportovně a kulturně laděné akce. 
Aktuální harmonogram našich setkání najdeš
na http://www.inriroad.org. Přijď se podívat!

Přijď se naladit na Boží vlnu! Jsme společenství mla-
dých křesťanů, kteří se schází každou středu v se-
mestru (kromě zkouškového období). Zahájení je 
vždy v 19:30 mší svatou v kostele sv. Bartoloměje. 
Poté pokračujeme na faře programem, který zahr-
nuje přednášky, hry, apod. Neváhej a přijď mezi nás!
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Univerzitní kampus a jeho blízké okolí nabízí až pře-
kvapivě bohatou nabídku nejrůznějších barů, hos-
půdek a restaurací. Vybrat si tu svou je jen na vás.

Kluby
Přímo v areálu univerzitního kampusu se nachází 
studentský klub Áčko, přestěhovaný do bývalého 
salonku menzy, a klub Dýdy Baba v bývalém výmě-
níku hned vedle koleje A. Každý klub je vybaven 
vlastním sociálním zařízením a v obou je omezeno 
kouření. Kouřit je možné pouze ve vyhrazeném 
prostoru. Rozdílný je samozřejmě sortiment obou 
klubů a je na každém, aby si našel ten „svůj“, kde mu 
to bude více vyhovovat.

Klub Áčko
Klub nabízí příjemné posezení, v letních měsí-
cích je otevřená terasa. Jsou pro vás připraveny 
šipky, kulečník a také tři stolní fotbálky (pořádá 
se také kolejní liga). Klub je známý svou náklon-
ností ke sportu a pardubickému hokeji, proto 
nikoho nepřekvapí, že projekce větších spor-
tovních přenosů (olympiáda, mistrovství světa 
ve fotbale či hokeji, play-off extraligy apod.) jsou 

samozřejmostí. Klub má otevřeno od 10.00 hod. 
dopoledne každý všední den kromě pátku. O ví-
kendu a v pátek je otevřeno od 19.00 hod. Pro 
více informací navštivte http://acko.unas.cz nebo
https://www.facebook.com/ackopardubice.

Dýdy Baba
Tento klub se nachází ve výměníku v těsné blíz-
kosti bloku koleje A. V týdnu se zde konají různé 
party, mezi nejoblíbenější z nich patří rockotéka, 
na které se leje vždycky dobrá whisky a paří se až 
do rána. V Dýdy se můžete pobavit, ale zároveň 
i dobře najíst – nabízí výběr z mnoha druhů pizz 
a těstovin. Přes obědy si můžete dát zvýhodněná 

Kam za zábavou?

Členové si mohou zapůjčit klasické fotoaparáty 
Praktica, P Six a objektivy, promítačku, stativ. K na-
hlédnutí a k zapůjčení je členům k dispozici několik 
starších ročníků časopisů Photo Life a Foto-Video 
a spousta fotografií z různých let činnosti fotoklu-
bu. Stranou samozřejmě nezůstává ani digitální fo-
tografie, které se věnuje většina členů Fotoklubu.
Fotoklub není tematicky zaměřen ani vyhraněn. 
Jednotliví členové se věnují vlastní volné tvorbě a až 
při vzájemné diskusi nad přinesenými fotografiemi 
dochází k prolínání různých oblastí fotografie.
Ve Fotoklubu jsou vítáni nejen nadšenci fotografie 
a ostřílení fotografové, ale i začátečníci a zvědavci. 
Prostě všichni, kterým učaroval pohled na svět přes 
hledáček fotoaparátu.

Podmínky členství:
–  být studentem, absolventem či zaměstnancem 

Univerzity Pardubice,

Fotoklub
Andrea Šipošová
telefon 608 629 934

Milan Jančík
telefon 732 262 596

http://fotoklub.upce.cz
http://www.facebook.com/fotoklubupce

–  přihlásit se na některý z níže uvedených kontaktů,
–  aktivně se účastnit dění ve Fotoklubu.

Co za to?
–  získat nové přátele a proniknout do tajů digitální 

i klasické fotografie,
–  možnost účastnit se schůzí Fotoklubu a společ-

ných workshopů,
–  využívat fotokomoru a výše uvedené věci k za-

půjčení.



51

menu jídla. V letních měsících si můžete posedět 
na venkovní zahrádce, přes zimu je k dispozici ku-
řácká i nekuřácká část klubu. Více informací o klu-
bu a jeho plánovaných akcích najdete na webu 
http://www.dydybaba.cz.

Žlutý pes v Cihelně
Dalším klubem nacházejícím se v blízkosti kolejí, 
který si zaslouží, aby se o něm na těchto stránkách 
zmínilo, je klub „Žlutý pes“, mezi návštěvníky spíše 
zlidověl název „Žluťák“. Ten nabízí příjemné pose-
zení jak uvnitř v klubu, tak za příjemného počasí 
i na zahrádce. Nejen o víkendech, ale i ve všedních 
dnech se zde konají různé hudební akce a koncer-
ty. Klub se nachází cca 400 m od kolejního pavilo-
nu A, směrem ke slepému rameni Labe a Kunětic-
ké hoře. Více informací, včetně programu, najdete 
na http://www.zlutak.cz.

Disko Klec
Na sídlišti Polabiny asi 200 m od kolejí se nachází, 
mezi studenty stále populárnější diskotéka Klec, 
která se ve všední dny promění ve studentský klub. 
To se projeví přizpůsobenými (a velmi příznivými) 
cenami na baru i programem diskoték. V klubu se 
pořádá mnoho tematických akcí. Více informací, 
včetně fotogalerie, nápojového lístku a programu, 
naleznete na http://www.diskoklec.cz.

Hudební klub Doli
Za Disko Klec směrem do sídliště sídlí hudební 
klub Doli. Klub nabízí příjemné prostředí, kde se 

pravidelně konají bluesové a jazzové koncerty, 
muzikantské jamsessiony a další příjemné hudeb-
ní večery. I tento klub má díky speciálnímu zamě-
ření řadu příznivců mezi studenty. Více informací 
na http://www.doli.wz.cz.

Další hospůdky v blízkém okolí kolejí: 

Lounge Cafe
V budově FChT se nachází bistro „Lounge Cafe“, 
které zajišťuje občerstvení od rána do odpoled-
ních hodin. V nabídce najdete především polední 
menu a doplňkový sortiment za přijatelné ceny. 
Veškeré prostory bistra jsou nekuřácké a prodej 
veškerého sortimentu probíhá za hotové, nebo 
stravenkami.

Bum Bum Café
Cca 100 m od kolejního bloku A, směrem na Staré 
Hradiště.

Na Rychtě
Cca 200 m od kolejního bloku A, směrem k rocko-
vému klubu Žlutý Pes.

U Josefa
Cca 80 m od kolejního bloku A, směrem k rockové-
mu klubu Žlutý Pes u kruhového objezdu.

Café Robinson
Cca 100 m od kolejního bloku D, směrem za zastáv-
ku MHD „Polabiny, Hradecká“.

Studentské akce
Každoročně se na klubu A koná velká party. Při kaž-
dé z nich je otevírací doba prodloužena až do 3.00 
hod. ráno. Ve většině případů jsou pro tyto výjimky 
vyhrazeny dva dny, a to pátek a sobota.

Kolejáles
První akce z pohledu začátku akademického roku 
se koná většinou v časově bližším víkendu k Mikulá-
ši. Od toho je také odvozen její název „Mikulášská 
party“ nebo také „Kolejáles“. V drtivé většině pří-
padů jsou v tuto dobu nejen super akce na drinky, 

ale také koleje navštíví bývalí absolventi Univerzity 
Pardubice a můžete společně zavzpomínat na staré 
časy (anebo se naopak informovat „jaké to tenkrát 
bylo“ :-)). Obsluha klubu A je většinou tematicky 
oblečena v mikulášské výstroji nebo má alespoň 
na hlavě mikulášský klobouček.

Majáles
Další akcí je „Majáles“. Jak lze z názvu vypozorovat, 
akce se koná v květnu, ve většině případů na jeho 
začátku, a jedná se o studentské oslavy příchodu 
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jara. Tato akce není ojedinělá jen na pardubické uni-
verzitě, ale koná se přibližně ve stejnou dobu téměř 
ve všech větších městech, která mají akademické 
zázemí. Ten pardubický má tradici již od roku 1979. 
Od prvního „Majálesu“ zde vystoupila řada zná-
mých hudebních skupin. V posledních letech např. 
Monkey Business – jeden z jejich prvních koncer-
tů vůbec, Vltava, Visací zámek, pravidelnými hos-
ty jsou Vypsaná fixa, Walk Choc Ice, známá jména 
z pardubické klubové scény (vinyl shop U Merkura 
– Hech, Mr. Puppitz, Vaant, Dukla Vozovna, Lety 
mimo, Volant atd.) a kdysi dávno též divadelní sku-
piny v čele s vyhlášeným Sklepem. Zatím poslední 
ročník 2016, který byl poprvé mimochodem pojat 
jako dvoudenní, představil skupiny jako Mandrage, 
Michal Hrůza, Rybičky 48, Sabrage, Sto Zvířat, Vo-
xel, Vypsaná Fixa, Chinaski, Fast Food Orchestra, 
Mig 21, Monkey Business, No Name, Ready Kirken, 
UDG a Wohnout apod.

Seznamovák
Parta studentů zve na zářijový Seznamovák, kte-
rý je určen hlavně pro prváky. Pomůže se začle-
něním do vysokoškolského kolektivu, neboť jde 
hlavně o seznámení s budoucími spolužáky, a to 
ještě dříve, než nastane každodenní studování knih 
a na seznamování už nezbude čas… Až nastoupíte 

do školy, potkáte kámoše, které jste na Seznamová-
ku poznali. A taky už budete vědět více, co od školy 
čekat. Na Seznamováku se dozvíte, jak to ve škole 
chodí, a zažijete navíc spoustu legrace. Každý den 
se můžete těšit na skvělé seznamovací hry a soutě-
že, poznáte nové zajímavé sporty. Všechny aktivity 
jsou dobrovolné. Věnovat se vám budou zkušení 
mladí instruktoři.
Seznamovák je organizován buď pro studenty 
ze všech fakult univerzity (u Máchova jezera) nebo 
pro studenty Fakulty ekonomicko-správní (u Seč-
ské přehrady).
V areálu budou zdarma k zapůjčení: čtyřkolky, ská-
kací boty, míče, frisbee, petanque, kroket, volejbal, 
beach, stolní tenis, badminton, nohejbal, fotbal, 
vodní vybavení, společenské hry a spousta dalších 
sportovních vybavení.
Do programu jsme dále zařadili: paintball, airsoft, 
lanové centrum, koně, karaoke, miss seznamovák, 
šlapadla, koncerty, poker a další zábavné aktivity. 
Připravili jsme pro vás i několik výletů do okolí: 
Hrad Bezděz, aquapark, Máchova stezka, turistické 
zajímavosti atd. V programu jsou zahrnuty i důleži-
té informace o fakultě, kterou studujete, seznámení 
s kreditovým systémem, informačním univerzitním 
systémem, základními studijními předpisy, systé-
mem výuky, informace o knihovnách apod.
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Seznamovák UPCE
Ubytování: Chatky v krásném přírodním prostředí 
Máchova jezera.
Termíny: Začátek září, konkrétní termíny včas 
upřesníme.
Doprava: Samostatně nebo naším autobusem 
z Pardubic.
Přihlašte se na e-mail seznamovakUPCE@seznam.cz.
Do přihlášky napište jméno, příjmení, datum naroze-
ní, fakultu, telefonní číslo a způsob dopravy.
http://www.UPCEseznamovak.cz

Seznamovák FES
Ubytování: chatky Yachtklubu Pardubice u Sečské 
přehrady.
Termín: 29. 8. – 2. 9. 2016
Doprava: naším autobusem (nebo samostatně)
Stravování: plná penze
Přihlášky a informace: www.seznamovakfes.cz
Kontakt: Tereza Gazdíková, 732 831 192, e-mail 
gazdikova.tereza@gmail.com
https://www.facebook.com/seznamovakfes
http://seznamovakfes.cz

Katedra tělovýchovy a sportu (KTS)
Univerzitní sportovní klub (USK)
Tělovýchovný areál Univerzity Pardubice, jehož 
součástí jsou dvě sportovní haly, venkovní multi-
funkční areál, posilovna, kardio zóna a zrcadlový 
sál, se nachází v samotném univerzitním kampusu. 
Součástí univerzitních sportovišť je i Areál vodních 
sportů a tenisu na břehu Labe, se zázemím pro ves-
lařský klub a další sportovní vyžití. Katedra tělový-
chovy a sportu nabízí bohaté sportovní vyžití celé 
akademické obci a organizuje sportovní soutěže 
v rámci univerzity i mimo ni.
KTS zajišťuje výuku povinné a volitelné TV, kde 
v rámci volitelné TV jako předmět nabízí studen-
tům míčové hry, aerobik, kondiční cvičení, power-
jógu, plavání, badminton, aqua aerobik, squash, 
tenis, lezení na umělé stěně, veslování, indoorcyc-
ling, sebeobranu, lukostřelbu, beach volejbal. Další 
možností sportování jsou alternativní pohybové 
aktivity, ve kterých si tito studenti vyzkouší ne-
tradiční sportovní a psychomotorické hry a jsou 
primárně nabízeny studentům s hendikepem. Dále 
pak KTS pořádá řadu akcí, sportovní soutěže mezi 
jednotlivými fakultami UPa, maratóny v aerobiku, 
turnaje ve volejbalu, basketbalu, badmintonu, te-
nisu, florbalu, fotbalu, víkendy s aerobikem, závo-
dy na veslařském trenažeru a také zajišťuje zimní 
a letní kurzy. 
KTS připravuje sportovní programy pro Univerzitu 
třetího věku. Pro zaměstnance a širokou veřejnost 

připravuje přednášky, které jsou zaměřené na pro-
blematiku zdravého životního stylu, prevence bo-
lesti pohybového aparátu a nabízí cvičení, které 
jsou s těmito aktuálními tématy spojené (zdravá 
záda, powerjoga, pilates). Dále KTS organizu-
je charitativní běhy a nadační sportovní turnaje. 
Do akti vit pořádaných USK a KTS se mohou hlá-
sit jak studenti, tak zaměstnanci, senioři univerzity 
a zahraniční studenti v programu Erasmus. Pro vý-
konnostní sportovce je určen Univerzitní sportovní 
klub, který nabízí možnost sportování v osmi spor-
tovních oddílech: aerobik, badminton, basketbal, 
kanoistika, tenis, volejbal, veslování, indoorcycling, 
stolní tenis, futsal a florbal. Katedra tělovýchovy 
a sportu byla pořadatelem Českých akademických 
her v roce 2016. 
Na Katedře tělovýchovy a sportu si najde uplatnění 
jak začínající sportovec, tak i sportovec na vrcholo-
vé úrovni. Asistenti KTS Vám rádi poradí a pomo-
hou s výběrem vhodné pohybové aktivity.

Katedra tělovýchovy a sportu
Kunětická 92
532 10 Pardubice 2

Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.
vedoucí

telefon 466 036 537
e-mail kts@upce.cz

Organizátoři akce si dali za cíl postarat se o to, aby 
se vám na Univerzitě Pardubice co nejvíce zalíbilo 

a také dále dařilo. Zkrátka kromě hrátek vás prove-
deme i naší školou. Wi-Fi internet zdarma.
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VAŠE LIGA
VAŠE LIGA je největší amatérská liga v ČR. V Par-
dubicích působí od roku 2010 v badmintonu. Do 
ligy se mohou zapojit hráči všech úrovní – úplní 
začátečníci i pokročilí. Pokud Tě baví pravidelně 
sportovat, poznávat nové lidi a zlepšovat svou her-
ní úroveň, přijď mezi nás. Pořádáme nejenom ligy, 
ale i pravidelné turnaje, tréninkové kempy nebo 
společenské akce.
Ještě jsi ligu nikdy nehrál(a)? Vyzkoušej to, 
kontaktuj správce a dostaneš slevu 50 % na star-
tovné.

VAŠE LIGA, z. s.

Jiří Janovský
správce pro Pardubice

telefon 724 285 486
e-mail jiri.janovsky@vaseliga.cz
http://www.vaseliga.cz
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Pardubice jsou jedním z nejkrásnějších východočes-
kých měst a leží na soutoku řek Labe a Chrudim-
ky. První dochovaná zmínka o existenci Pardubic 
pochází z roku 1295 a v roce 1340 zdědil město, 
již s městskými právy, Arnošt z Pardubic, pozdější 
první arcibiskup pražský.
V roce 1491 Pardubice koupil Vilém z Pernštejna, 
nejmocnější šlechtic tehdejšího Českého království 
a vedle zvelebování města a panství se Vilém pus-
til i do pozdně gotické přestavby zdejšího vodního 
hradu. Jeho synové Vojtěch a Jan pak pokračova-
li ve stylu renesančním a tento historický unikát 
– přechod obranného vodního hradu na rozlehlý 
a pohodlný zámek – můžeme obdivovat dodnes.
Pernštejnům však vděčíme i za celé historické 
městské jádro s renesančním náměstím, malebnými 
uličkami a s dominantou Pardubic – Zelenou brá-
nou. Pardubické staré město je od roku 1964 měst-
skou památkovou rezervací.
Po slavné éře Pernštejnů, kteří zadlužené panství 
prodali v roce 1560, přišel další významný okamžik 
pardubické historie v roce 1845, kdy Pardubicemi 
poprvé projel vlak na trati Praha–Olomouc. Že-
leznice předznamenala rozvoj obchodu a průmy-
slu chemického, strojírenského, potravinářského 
a elektrotechnického, což s sebou přinášelo roz-

Město Pardubice
květ společenského a kulturního života města. Par-
dubice prošly v posledních letech mnoha změnami. 
Ze zchátralého zámku se stala nádherná historic-
ká památka. Přibyla řada nově postavených domů 
a stará sídliště procházejí renovací. Ve městě jsou 
také upravovány městské parky, lesíky, vznikají dět-
ská hřiště, řada cyklostezek a míst pro kolečkové 
bruslení. Obnovená krása města každoročně láká 
nejen tuzemské turisty.
http://www.pardubice.eu
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Kunětická hora
Oblíbeným výletním místem je známá třetihorní 
vyvřelina Kunětická hora, nacházející se 7 km od 
Pardubic, vystupující 82 m nad okolní terén a tvořící 
tak charakteristickou dominantu východočeského 
Polabí. „Kuňka“ je ideálním místem pro pěší nebo 
cyklistický výlet. Kromě úchvatného výhledu vás 
čeká i expozice na hradě. Těšit se můžete na ry-
tířský sál, vstup na věž, hradní kapli sv. Kateřiny, 
sklepní prostory paláce hradu, archeologickou 
expozici z výzkumu z areálu hradu a na zajímavé 
víkendové programy s historickým šermem a s pře-
hlídkami koní. Na Kunětickou horu se můžete do-
stat autem, autobusem, na kole, pěšky, parníkem 
nebo 30. 4. i na koštěti. Otevřeno mají v období 

Divadla
Východočeské divadlo Pardubice
Již roku 1880 vznikl v Pardubicích Spolek pro zříze-
ní divadelního domu, v němž se stal nejvýznamnější 
postavou JUDr. Josef Štolba. 3. září 1906 byla zadá-
na stavba podle plánů pražského architekta Anto-
nína Balšánka staviteli Josefu Döllerovi z Chrasti. 
Východočeské divadlo bylo slavnostně otevřeno 
11. prosince 1909. V roce 2002 proběhla rekon-
strukce budovy vedená architektem Miroslavem 
Řepou. Díky veřejné sbírce se na jeviště divadla 
navrátila malovaná opona (původní shořela v roce 
1931) a hlediště zdobí i nový lustr, jenž byl už v ná-
vrzích Antonína Balšánka. Východočeské divadlo 
můžete navštívit na několika scénách:

Městské divadlo: Nalézá se ve středu města 
na náměstí Republiky poblíž Zelené brány v těsné 
blízkosti historického centra Pardubic.

Malá scéna ve dvoře: Nalézá se v komplexu 
dílenského dvora divadla (přístup ze sídliště Kar-
lovina). Hrají se zde představení komorního a klu-
bového charakteru, koncerty, můžete zde vidět 
i scénická čtení či divadlo rozmanitých forem.

Kunětická hora: Vyhlídka hradu Kunětická hora 
slouží v létě jako další scéna Východočeského divadla.

Výhody pro studenty
Východočeské divadlo láká k návštěvě pestrým 
repertoárem, který obsahuje komedie, muzikály, 
historická dramata, klasiku i hry ze současnosti. 
Studenti vlastnící ISIC, EYCA nebo kartičku 
Univerzity Pardubice mohou do divadla získat 
zlevněné vstupenky. Po předložení této karty jim 
bude v předprodeji poskytnuta 50% sleva na dvě 
vstupenky na jakékoliv představení z repertoáru 
VČD (v Městském divadle se sleva vztahuje pouze 
na místa na II. balkóně).
Pro studenty vysokých škol nabízí divadlo cenově 
výhodné předplatné. Skupiny K, M, N, R pro mládež 
SŠ a VŠ obsahují 7 titulů za 735 Kč, hracím dnem je 
pondělí až čtvrtek od 19:00 hodin, prodej probíhá 
v září a říjnu.

květen až srpen denně mimo pondělí 9.30–17.30, 
v září v út–pá 10.00–16.00, o víkendech a svátcích 
10.00–17.00 a v říjnu a dubnu o víkendech a svátcích 
10.00–16.00. V podhradí se příjemně občerstvíte. 
http://www.hrad-kunetickahora.cz

Užívejte si tisíce studentských výhod 
s průkazem ISIC a ALIVE!

O ISIC UPa nebo ALIVE UPa si zažádejte na http://studenti.upce.cz.

www.isic.cz
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Užívejte si tisíce studentských výhod 
s průkazem ISIC a ALIVE!

O ISIC UPa nebo ALIVE UPa si zažádejte na http://studenti.upce.cz.

www.isic.cz

Name | Nom | JménName | Nom | JménName | Nom | JménName | Nom | JménName | Nom | JménName | Nom | Jménooo

Born | Né(e) le | NarozBorn | Né(e) le | NarozBorn | Né(e) le | NarozBorn | Né(e) le | NarozBorn | Né(e) le | NarozBorn | Né(e) le | NarozBorn | Né(e) le | NarozBorn | Né(e) le | NarozBorn | Né(e) le | Narozen(a)en(a)en(a)en(a)en(a)en(a) NetIDNetIDNetIDNetIDNetIDNetIDNetIDNetIDNetID
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Speciální předplatné pro vysokoškolské stu-
denty
VČD studentům nabízí také speciální abonentní 
skupinu V, která obsahuje 3 vybrané tituly. Pro se-
zónu 2016/2017 jsou jimi hudební komedie Limoná-
dový Joe, drama o ohroženosti přirozených hodnot 
Konec masopustu a kultovní britský sitcom zpoli-
tického prostředí Jistě, pane ministře. Bonusem 
k předplatnému je výměnný kupón určený na li-
bovolné představení z repertoáru VČD hrané na 
Malé scéně ve dvoře. Cena předplatného je 520 Kč, 
hracím dnem je pondělí až čtvrtek od 19:00 hodin.
Mimořádná nabídka pro předplatitele sk. V 
v rámci akce „Poznejte Malou scénu ve dvoře“.

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1

telefon 466 265 461, 776 786 909
http://www.kcpardubice.cz

Východočeské divadlo
U Divadla 50

telefon 466 616 432
telefon 466 616 402 – předplatné, vstupenky
e-mail obchod@vcd.cz
http://www.vcd.cz

Divadlo 29
Svaté Anežky České 29

telefon 777 884 401 (po – pá: 10.00 – 18.30 hod.)
e-mail vstupenky@divadlo29.cz
http://www.divadlo29.cz

Kavárna Universitas
e-mail k.sraitrova@seznam.cz
https://www.facebook.com/KavarnaUniversitas

I po vyčerpání kupónu můžete v sezóně 2016/2017 
navštívit jakékoli představení domácího souboru 
a vybraná dovozová představení na Malé scéně 
ve dvoře. Stačí v předprodeji předložit abonentku 
a vstupenku získáte za výhodnou cenu 40 Kč (na-
bídka platí do vyčerpání kapacity sálu, uvolňujeme 
max. 20 míst na jedno představení).

Kulturní centrum Pardubice
Kulturní centrum Pardubice je organizací, jejímž 
posláním je zabezpečování kulturního vyžití oby-
vatel města. Kulturní centrum věnuje také velkou 
pozornost nejrozmanitějším tvůrčím aktivitám dětí, 
mládeže a vlastně občanů vůbec, a je připraveno 
svým realizačním potenciálem podpořit odbornou 
pomocí i přímou účastí. Kulturní centrum Pardu-
bice realizuje své aktivity v prostorách Kulturního 
domu na Dubině, Kulturního domu Hronovická, 

v Divadle 29, na Zelené bráně, ve Výstavních pro-
storách Mázhaus nebo v Galerii města Pardubice. 
Mimo to je pořadatelem mnoha „open“ akcí a festi-
valů pro děti i dospělé.

Divadlo 29 a Klub 29
Divadlo 29 působí od roku 2002 v domě č. p. 29 
v ulici Svaté Anežky České v historickém centru 
Pardubic. Od roku 2004 je zde také Klub 29. Sál 
Divadla 29 je interdisciplinární scénou, jejíž drama-
turgie se orientuje na aktuální projevy současného 
umění z oblasti hudby, divadla, tance, filmového, 
alternativního, experimentálního či nemainstrea-
mového umění. Konají se zde také festivaly, filmové 
projekce a semináře. V Klubu 29, který je kavár-
nou a večerním barem, je k dispozici velké množ-

Kavárna Universitas
V Klubu 29 se také 1x měsíčně koná setkání Kavárny 
Universitas. Jedná se o cyklus neformálních diskus-
ních večerů nad poutavými tématy, kde se setkávají 
lidé zajímající se o nejrůznější oblasti vědy či vědění. 
Diskusní večery jsou zasvěcené přednáškám a spo-
lečnému hledání otázek a odpovědí na vybrané téma. 
Hostem bývá významná osobnost z vědeckého obo-

ství aktuálních kulturně-společenských periodik, 
a také wi-fi připojení. Otevřeno je v úterý až pátek 
15.00–23.00 a v sobotu 17.00–23.00. Zde získáte 
slevu na průkaz ISIC.

ru z celé ČR. Setkání pořádají studenti Univerzity 
Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29. Vstup je vol-
ný pro studenty i zájemce z široké veřejnosti.
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Divadlo Exil
Havlíčkova 841

telefon 605 251 596
e-mail posta@divadloexil.cz
http://www.divadloexil.cz

Východočeské muzeum v Pardubicích patří mezi 
nejvýznamnější muzea ve východních Čechách. Mu-
zeum se nachází v prostorách pardubického zámku, 
což je asi 15 minut chůze od univerzitního kampusu. 
Historické počátky muzea se datují do roku 1880 
a za jeho vznikem stojí skupina nadšených památ-
kářů. Muzejní spolek v roce 1920 zakoupil za při-
spění města pardubický zámek a o rok později 
i hrad na Kunětické hoře. Po druhé světové válce, 
konkrétně v roce 1952, byl muzejní spolek nucen 
předat pardubické muzeum do správy státu. Muze-
um bylo profesionalizováno, rozšířily se sbírky, ale 
mohlo fungovat jen jako nástroj ideologické propa-
gandy tehdejšího režimu. Od roku 1964 nese sou-
časný název Východočeské muzeum. Šedesátá léta 
byla pro muzeum zlomová, protože se rozšiřovaly 
jeho sbírky, byla vybudována stálá expozice a zača-
la přednášková činnost. Od roku 1994, kdy správu 
zámku převzalo Východočeské muzeum, se začalo 
s jeho postupnou rekonstrukcí. Od konce roku 
1997 je muzeum opět pozvolna uváděno do pro-
vozu a od roku 2001 je jeho zřizovatelem Pardu-
bický kraj. V současné době je zámek zaslouženou 
dominantou a okrasou města. Je v něm otevřena 
expozice sbírky českého skla, sbírky zbraní, sbírky 
pohlednic „Orbis pictus“, numismatická expozi-
ce „Peníze v Čechách 1520–1620“, přírodovědná 
expozice „Příroda východního Polabí“ a expozice 
hraček „Bylo, nebylo…“. Muzeum má ještě k využití 
dva výstavní sály pro krátkodobé výstavy, přednáš-
kový sál a muzejní knihovnu se studovnou. Kromě 
těchto stálých expozic se v prostorách zámku koná 
během roku několik desítek přednášek, konferencí 
a dalších kulturních akcí. Vstupné se pohybuje v zá-

vislosti na navštívené expozici od 5 do 75 Kč, každý 
poslední pátek v měsíci je od 15.00 do 18.00 vstup 
do všech expozic zdarma.

Východočeské muzeum
Zámek 2
530 02 Pardubice

telefon 466 799 240
e-mail vcm@vcm.cz
http://www.vcm.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Úterý – neděle: 10.00 – 18.00 hod. 

Divadlo Exil
Divadelní spolek (a)Maťák vznikl jako občanské 
sdružení na začátku roku 2000. Hnacím motorem 
byla skupina kolem Petra Kouby. A právě tito lidé 
společně se studenty vytvořili základ oficiálního di-
vadelního spolku Divadla Exil, který získal svůj do-
mov v bývalém hudebním sále Lidové školy umění 
v Havlíčkově ulici, u nám. Čs. legií. Zde získáte slevu 
na průkaz ISIC.

Východočeské muzeum
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Komorní filharmonie Pardubice
Komorní filharmonie Pardubice se ustavila v roce 
1969 jako první profesionální orchestr ve východ-
ních Čechách. Do čela orchestru se tehdy postavil 
vynikající šéfdirigent Libor Pešek a pod jeho taktov-
kou se soubor úspěšně rozvíjel. Z dalších osobností 
minulých šéfdirigentů jmenujme alespoň Libora 
Hlaváčka, Petra Altrichtera, Bohumila Kulínského 
či Petra Škvora. V současné době vede šéfdirigent 
Peter Feranec. 
Ač váženost a sláva Komorní filharmonie Pardubi-
ce přerostla již dávno hranice kraje, tak orchestr 
zůstává nadále věrný domácímu prostředí. Sou-
bor pravidelně hraje v Domě hudby v Pardubicích, 
v Hradci Králové a úzce spolupracuje s Konzerva-
toří Pardubice, každý rok má tradiční listopadový 
koncert v aule i pro univerzitu. Kromě lokálních 
kulturních akcí se orchestr účastní mezinárodních 
hudebních festivalů, v době nedávné se Komorní 
filharmonie Pardubice představila např. v Amster-
damu, Salcburku, Norimberku, Vídni či Štrasburku 
a také zavítala do USA a Japonska. Chcete-li vě-
dět termín nejbližšího koncertu, navštivte stránky 

Komorní filharmonie Pardubice
Sukova třída 1260
530 21 Pardubice

telefon 466 512 662 (předprodej)
e-mail kfpar@kfpar.cz
http://www.kfpar.cz

Kina
Cinestar Pardubice
Toto multikino je součástí obchodního centra 
Grand, které naleznete na náměstí Republiky. V Ci-
nestaru Pardubice se nachází 6 kinosálů. V tomto 
multikině určitě oceníte dokonalý obraz, 3D pro-
jekci, pohodlná křesla nebo „cuddle seats” – seda-
dla pro dva bez prostředních opěrek.

Cinema City Pardubice
Multikino Cinema City se nachází v Atrium Palác 
Pardubice na Masarykově náměstí. V multikině je 
k dispozici osm sálů s celkovou kapacitou 970 míst. 
Lákadlem multikina je také unikátní 3D digitální 
projektor Kinoton, pro projekci filmů v nejvyšší 
kvalitě.

Cinestar Pardubice
OC Grand
nám. Republiky 1400
530 02 Pardubice

telefon 466 799 999
e-mail pardubice@cinestar.cz
http://pardubice.cinestar.cz

Cinema City Pardubice
Atrium Palác Pardubice
Masarykovo náměstí 2799
530 02 Pardubice

telefon 255 742 021
e-mail info@cinemacity-imax.cz
http://www.cinemacity.cz/pardubice

S tímto kuponem dostanete k jakékoli jedné zakoupené 
Rychlovce Patatas ZDARMA. Nelze kombinovat s jinými ak-
cemi. Kupon není směnitelný za hotovost. Platí do 31. 10. 
2016 v Bageterii Boulevard Pardubice, nám. Republiky 56.

S tímto kuponem dostanete jednu Rychlovku dle výběru, 
patatas a Ice tea 0,3 l za 69 Kč. Nelze kombinovat s jinými 
akcemi. Kupon není směnitelný za hotovost. Platí do 31. 10. 
2016 v Bageterii Boulevard Pardubice, nám. Republiky 56.bb.cz bb.cz

PŘÍLEŽITOST
ZAČÍT KARIÉRU
V BAGETERII BOULEVARD

rtruhlar@bb.cz
774 653 999

Kontakt:

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE 

NA PLNÝ ÚVAZEK I NA BRIGÁDU
BLIŽŠÍ INFORMACE U VEDOUCÍHO SMĚNY 

V PARDUBICKÉ RESTAURACI, NÁM. REPUBLIKY 56
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+ PATATAS
POUZE
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POUZE

S tímto kuponem dostanete jednu Rychlovku dle v
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S tí t k

Inzerce 2xA5 Pardubice Lodivod Nabor a kupony 6_2016.indd   2 6/9/2016   12:56:47 PM

http://www.kfpar.cz. Jakékoliv další informace ob-
držíte v Domě hudby v Pardubicích. Zde získáte 
slevu na průkaz ISIC.
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Krajská knihovna v Pardubicích
Nachází se na Pernštýnském náměstí vlevo za Ze-
lenou bránou. Využít v ní můžete oddělení naučné 
literatury, beletrie, čítárnu, všeobecnou a regionál-
ní studovnu, ale také oddělení hudební či dětské.

Krajská knihovna v Pardubicích
Pernštýnské náměstí 77
530 94 Pardubice

telefon 466 531 240
e-mail dotazy@knihovna-pardubice.cz
http://kkpce.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí: 8.00 – 19.00 hod.

Úterý: 8.00 – 12.00 hod.

Středa: 8.00 – 19.00 hod.

Čtvrtek: 8.00 – 19.00 hod.

Pátek: 8.00 – 19.00 hod.

Sobota: 8.00 – 12.00 hod.

Evropský spolkový dům, který se nachází ve zre-
konstruované budově bývalé spořitelny na Pern-
štýnském náměstí (roh směrem ke Komenského 
náměstí) – dnes je v přízemí kavárna Evropa – na-
bízí vydatný zdroj informací pro jazykově-kulturní 
dychtivce, světoběžníky a spolkovou činnost růz-
ných občanských sdružení.

Britské centrum
Toto centrum nabízí knihy z britských vydavatelství, 
časopisy a denní tisk. K dispozici je řada dalších stu-
dijních materiálů pro zdokonalování se v angličtině 
jako například CD nosiče, videokazety, učebnice. 
Pokud se přihlásíte jako studenti a zaplatíte paušál-
ní poplatek, stanete se členy na jeden rok a veškeré 
výpůjčky pro vás budou už zdarma.

Evropský spolkový dům

Britské centrum
Pernštýnské náměstí 54
531 08 Pardubice

telefon 466 530 367
e-mail britcentre@mmp.cz
http://www.britcentre-pardubice.cz

Evropský spolkový dům
Pernštýnské náměstí 55
530 02 Pardubice

telefon 466 512 094
e-mail alena.wegerova@mmp.cz
http://www.spolkovy-dum.cz

Aliance Française
Francouzská aliance nabízí kurzy francouzského 
jazyka vedené českými i francouzskými lektory 
a může vyhovět zájemcům na všech jazykových 
úrovních. Během roku zajišťuje přípravu na mezi-
národní zkoušky DELF, DALF a TCF. Při Alliance 
Française je otevřena knihovna, založen divadelní 
klub a časopis Alliance Française.

Aliance Française
Pernštýnské náměstí 54
530 02 Pardubice

telefon 466 501 457
e-mail af@afpardubice.com
http://www.afpardubice.com
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Toastmasters International Pardubice
Pernštýnské náměstí 54
530 02 Pardubice

http://www.toastmasters.cz

Goethe-Zentrum
Pernštýnské náměstí 54
530 02 Pardubice

telefon 466 512 093, 739 833 611
e-mail info@goethepardubice.org
http://www.goethepardubice.org

Toastmasters International Pardubice
Zde si můžete zlepšit komunikační schopnosti, zdo-
konalit se v anglickém nebo německém mluveném 
slově, proniknout do tajů řečnických technik, získat 
sebedůvěru pro vystupování na veřejnosti, osvojit 
si základní manažerské dovednosti, naučit se hod-
notit vystoupení a výkony své i druhých a mnoho 

Goethe-Zentrum
Toto centrum nabízí učitelům, studentům a dalším 
zájemcům z řad veřejnosti malou knihovnu obsahu-
jící beletrii, odbornou a metodickou literaturu, ma-
teriály vlastivědného charakteru o všech německy 
mluvících zemích, noviny a časopisy. Dále pořádají 
semináře, kulturní akce spojené s německy mluvící-
mi zeměmi, jazykové kurzy a také informační servis.

dalšího. Anglický a nově i německý řečnický klub 
zve k návštěvě každé pondělí od 18 do 20 hodin.

Sportování ve městě
Aquacentrum Pardubice
Aquacentrum je rozděleno do tří zón (padesátime-
trový bazén, aquapark a wellness část). Ve wellness 
části naleznete vířivky, Knepipovy lázně, masáže, 
kabiny s párou, suchým teplem nebo studenou kabi-
nu s mrazem. Součástí areálu je i velká fitness část. 
Vstupy mezi jednotlivými zónami lze kombinovat. 
Ceny vstupného jsou rozděleny do 3 zón. Zóna 1 
(50 m bazén a fitness) 45 Kč/60 min., zóna 2 (aqua-
park) 70 Kč/60 min., zóna 3 (wellness) 200 Kč/110 

Aquacentrum Pardubice
Jiráskova 2664
530 02 Pardubice

telefon 461 101 200
e-mail info@aquapce.cz
http://www.aquapce.cz

min. Při zakoupení permanentky lze výrazně ušet-
řit. V letních měsících nabízí aquacentrum také letní 
pláž.

Koupaliště Cihelna v Pardubicích
Milovníci vody mohou navštívit venkovní Koupaliště 
Cihelna jen kousek od univerzitního kampusu. Vy-
užít lze plavecký bazén (50 m), skluzavky, tobogány, 
masážní vany, divoký kanál, stěnový vodopád nebo 
minigolf, stolní tenis a plážový volejbal. Celodenní 
vstupné vyjde na 80 Kč a odpolední od 16 hodin 
na 58 Kč.

Koupaliště Cihelna Pardubice
Ke Koupališti 68
530 09 Pardubice

telefon 466 430 611
e-mail koupaliste.pce@atlas.cz
http://www.koupalistepardubice.cz

Lanové centrum Pardubice
Lanové centrum Pardubice bylo vybudováno na jaře 
2010. Centrum se nachází v bezprostřední blízkosti 
Koupaliště Cihelna. Na ploše více než 4 300 m2 vy-
užijete sestavy překážek a atrakcí svým rozsahem 
jedinečné v České Republice.

Lanové centrum Pardubice
Kunětická 225
530 09 Pardubice

telefon 725 384 007
e-mail lanovecentrum@centrum.cz
http://www.lanovecentrum-pardubice.cz
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Aerobic Centrum Pardubice
Poskytuje široké sportovní vyžití: funkční trénink, 
P-class, Step, TRX, Bosu, Pump fx, Pilátes, Jóga, 
Walk up, Indoor Cycling, individuální tréninky 
a jako jediní Antigravity Jógu. Lekce lze navštěvo-
vat na jednotlivé vstupné nebo výhodněji na per-
manentku, vše se studentskou slevou. Nabízí také 
výživové poradenství nebo víkendové pobyty.

Contours fitness pro ženy Pardubice
Contours fitness nabízí jedinečné cvičení určené 
pouze pro ženy a dívky. Jedná se o kruhový trénink, 
kde se střídají aerobní stanoviště a posilovací stro-
je, které jsou vyrobené přesně pro potřebu žen. Po 
celou dobu cvičení se o vás stará kvalifikovaná tre-
nérka. Přijďte a vyzkoušejte si první týden cvičení 
zdarma. Studio nabízí slevy pro studentky po 
předložení karty ISIC. Zkuste jedinečné cvičení 
pro krásu a pohodu.

Fitness centrum Contours Pardubice
17. listopadu 237
(budova Domu služeb, naproti Atrium Palace)
530 02 Pardubice

telefon 466 265 006
e-mail pardubice@contours.cz
http://www.contours.cz/pardubice

IXI Club Pardubice
IXI Club nabízí sportovní vyžití i příjemné posezení 
nebo relaxaci. Naleznete zde 4 squashové kurty, 
2 bowlingové dráhy, ping pong, kulečník, solárium, 
saunu, masáže a bar s příjemnou obsluhou. Club 
také nabízí lekce cvičení na trampolínách a revo-
luční cvičební novinku FLABÉLOS vibrační ploši-
nu. IXI Club se nachází kousek od kolejí směrem 
na St. Hradiště a nabízí studentské slevy.

IXI Club Pardubice
Kunětická 133
530 02 Pardubice

telefon 466 411 991-2
e-mail ixiklub@volny.cz
http://www.ixiclub.cz

H-centrum
Toto centrum se nachází 10 minut pěšky od univer-
zitního kampusu a je nadstandardně vybaveno. Na-
leznete zde badminton, tenis, horolezeckou stěnu, 
bowling, fitness, kardio zónu, funkční sál, skupinová 
cvičení (kruhový trénink, joga, pillates, spinning…), 
sauny, vířivky, solárium, masáže a plně zásobený 
bar. Poskytuje slevy pro držitele karty ISIC 
nebo ALIVE – 50 % na sport, 30 % na wellness 
a 10 % na bar v době od 9 do 15 hodin.

H-centrum
Staré Hradiště 197
533 52 Pardubice

telefon 466 412 044
e-mail info@hcentrum.net
http://www.hcentrum.net

Aerobic Centrum Pardubice
Masarykovo nám. 1458 nebo Jiráskova 2664
530 02 Pardubice

telefon 777 233 999
e-mail aerobic@aerobicpce.cz
http://www.aerobicpce.cz
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HC DYNAMO Pardubice
Pokud se ptáte, který sport je v Pardubicích číslem 
jedna, odpověď je jednoznačná – hokej. Pardubičtí 
hokejisté totiž dokázali v sezóně 2011/2012 po šes-
té v historii pardubického hokeje získat mistrovský 
titul. Jen výjimečně jejich domácí zápasy nebývají 
vyprodané. Tipsport arena Pardubice, sídlo par-
dubických hokejistů, je v blízkosti kolejí směrem 
do centra města.
http://www.hcdynamo.cz

Hokejové univerzitní derby
V říjnu loňského roku se hrálo druhé hokejové der-
by obou východočeských univerzit, mezi Univerzi-
tou Pardubice a Univerzitou Hradec Králové pod 
patronací Martina Hostáka a Davida Pospíšila. Zá-
pas se odehrál ve Fortuna aréně v Hradci Králové 
a po ukončení zápasu, který pardubická univerzita 
bohužel prohrála, se konala afterparty v malé hale 
Fortuna arény, kam dorazili Paulie Garand & Kenny 
Rough, DJ Mattu a DJ Michal Pácalt. Přijďte i letos 
podpořit náš univerzitní tým.
http://www.derbyuniverzit.cz

Pardubice na bruslích
Město Pardubice pořádá už několik let organizova-
né akce pro příznivce kolečkových bruslí. V letoš-
ním roce se 14. 8. od 20:30 hod. pojede karneval 
na bruslích (v rámci Olympijského parku) a další 
jízda městem bude 18. 9. od 16:00 hod., start z par-
koviště u hokejové Tipsport areny Pardubice.
http://www.pardubicenabruslich.cz Fo
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Sun City Solárium Fitness
V centru města naleznete sportovní a fitness klub 
Sun City, který nabízí široké spektrum pro nadše-
né sportovce. Naleznete zde kardio a fitness zóny 
s více než 80 stanovišti, až 40 skupinových lekcí 
týdně (joga, kruhový trénink, bosu, zumba, aerobic, 
TRX, piloxing a mnoho dalších). Využít můžete také 
solária, internetovou kavárnu a bar nebo fitness 
a výživové poradenství.

Sun City Solárium Fitness
OC Pyramida, třída Míru 92
530 02 Pardubice 

telefon 777 913 204
e-mail fitness@suncity.cz
http://fitness-suncity.cz
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Zlatá přilba
Populární plochodrážní motocyklový závod má tra-
dici od roku 1929. Od druhého ročníku v roce 1930 
se konal již s mezinárodní účastí, od roku 1964 je 
pořádán na škvárové dráze plochodrážního stadio-
nu v Pardubicích – Svítkově. Trofejí tohoto slavné-
ho závodu je tradiční zlatá přilba, kterou pro vítěze 
vyrábí každoročně znovu od roku 1990 Zlatnictví 
Lejhanec v Pardubicích. Nejvíce přileb do dnešní 
doby získal plochodrážník Ole Olsen. Letošní, již 
68. Zlatá přilba, se koná v neděli 18. října 2016.
http://www.zlataprilba.cz

Memoriál Josefa Křivky
Na počest rodáka ze Spojila, a jednoho z nejlepších 
cyklistů své doby Josefa Křivky se již 40 let jezdí 
každé jaro velký cyklistický závod, jehož trasa vede 
centrem města. Účast na tomto sportovním pod-
niku je vždy prestižní záležitostí, nad kterou tra-
dičně přijímá záštitu primátor města Pardubic a je 
již mnoho let zařazován mezi významné sportovní 
akce města.
http://www.memorialjosefakrivky.cz
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Dostihy
Dostihová závodní dráha byla v Pardubicích vybu-
dována v roce 1856. První Velká pardubická steep-
lechase se běžela 5. listopadu 1874. Průběh dostihu 
i výsledek vzbudily doma i za hranicemi mimořádný 
ohlas a od té doby se běžela „Velká” každý rok. Vý-
jimkou byla pouze válečná léta, politické události 
v roce 1968 a v letech 1876 a 1908 zmařilo konání 
dostihu počasí. Koně zde musí překonat celkem 
31 překážek, nejznámější je Taxisův příkop, který je 
také jedním z nejtěžších skoků na světě. V loňském 
roce ve „Velké“ zvítězil Ribelino s žokejem Pavlem 
Kašným. Na letošní 126. Velkou pardubickou s Čes-
kou pojišťovnou se můžete přijít podívat v sobotu 
9. října 2016.
Univerzita Pardubice má také svůj dostih, který se 
koná pravidelně každý rok na konci května.
http://www.vpcp.cz
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Do práce na kole
Pardubice, to je cyklistický ráj. Do práce na kole se 
tu jezdí od nepaměti, a možná i proto jsou Pardubice 
vzorem pro ostatní města. Soutěž Do práce na kole 
zde proběhla již několikrát a účastníci se vždy mohou 
těšit na zajímavé ceny, bohatý doprovodný program 

Běh naděje pod taktovkou univerzity
Katedra tělovýchovy a sportu UPa a Univerzitní 
sportovní klub ve spolupráci s Klubem onkologicky 
nemocných pořádají na začátku měsíce října BĚH 
NADĚJE. Běh naděje je sportovně-společenskou 
charitativní akcí navazující na sérii Běhů Terryho 
Foxe. Trať je možno absolvovat jakýmkoli způso-
bem – chůzí, během, joggingem, na invalidním vozí-
ku, na kole, na kolečkových bruslích nebo se psem 
a podle vlastních sil může se zúčastnit každý bez 
omezení. Letošní běh se uskuteční pod taktovkou 
univerzity v sobotu 8. října 2016 od 10.00 se star-
tem na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.
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BK JIP Pardubice
Dalším oblíbeným sportem v Pardubicích je beze-
sporu basketbal. V letošní sezóně slaví Basketba-
lový klub JIP Pardubice už 60 let od svého založení 
a k tomuto výročí odehrál BK JIP Pardubice s USK 
Praha v pardubické Tipsport aréně speciální retro-
-zápas s videomapingem. Zápasy A-týmu se hrají 
ve Sportovní hale Dašická a díky výborným hráčům 
a skvělé atmosféře se mohou chlubit suverénně nej-
vyšší návštěvností v Mattoni NBL.
http://www.bkpardubice.cz
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Vinařský půlmaraton
Pardubický vinařský půlmaratón je masový běh, 
který navazuje na více než čtyřicetiletou tradici. 
Původně byl tento běh „výletem“ mezi Pardubicemi 
a Chrudimí. V současnosti se běhá v ulicích Pardu-
bic a závod je určen všem od profesionálních atletů 
až po širokou veřejnost. Další ročník půlmaratonu 
se poběží 15. dubna 2017.
http://www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz

a závěrečný večírek s vyhlášením vítězů a předáním 
cen. Týmy z univerzity se soutěže každoročně účast-
ní a dokonce v prvním ročníku v roce 2011 zvítězil 
právě univerzitní tým s názvem Ranní ptáčata.
http://www.dopracenakole.cz
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Studentský průkaz ISIC a ALIVE na UPa
Studenti Univerzity Pardubice mají možnost zís-
kat studentský průkaz UPa kombinovaný s me-
zinárodním průkazem studenta ISIC nebo prů-
kazem ALIVE (pro studenty kombinované formy 
studia). Průkazy je, po dobu studia, možné plně 
vyžívat v rámci univerzity. Na rozdíl od standard-
ního průkazu studenta jich lze využívat i mimo 
UPa za účelem jednoduchého prokázání statusu 
studenta u institucí a obchodníků po celé ČR, 
ISIC i v dalších 132 zemích světa. Zvýhodně-
ná cena za vydání průkazů pro studenty UPa je 
250 Kč, jejich každoroční obnovení pak přijde 
již na pouhých 190 Kč. ISIC UPa je celosvětově 
uznávaný doklad studenta, na který získáte slevy 
na více jak 150 000 místech v zahraničí, z toho 
na 2 000 místech v České republice. Více in-
formací a aktuální slevy naleznete na stránkách 
http://www.isic.cz a http:// www.alive.cz. Informa-
ce o tom, jak získat studentské průkazy vám sdělí při 
zápisu nebo je naleznete v systému UPa na adrese 
http://studenti.upce.cz.

Autobusová doprava
Jelikož na území ČR provozuje autobusovou do-
pravu mnoho soukromých dopravců, je velice ob-
tížné podat nějaké přesnější informace. Obecně 
platí u většiny dopravců studentské slevy na jízd-
ném nebo různé předplatné pro pravidelné ces-
tování po jedné trase nebo v jednom pásmu. Jako 
doklad lze použít žákovský průkaz vydávaný ČD, 
u některých spojů i průkaz ISIC. Více informací 
o provozovatelích autobusové dopravy pro Pardu-
bický a Královéhradecký kraj naleznete například 
na http://www.oredo.cz.

Student Agency a Regio Jet
Většina studentů, kteří občas používají veřej-
nou dopravu, se jistě již setkala se žlutými lin-
kami autobusů nebo vlaků. Tento soukromý 
dopravce nabízí dvě možnosti jízdného – kredi-
tovou jízdenku a obyčejnou (otevřenou) jízden-
ku. Dopravce nabízí slevy na studentské nebo 
ICIS/ALIVE průkazy. Více informací naleznete 
na http://www.regiojet.cz.

Doprava a obchody

Veřejná hromadná doprava a slevy
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Městská hromadná doprava

LEO Express
Dalším soukromým dopravcem je LEO Express, 
který nabízí cestování ve vlacích na trase Praha–
Ostrava a dále na Slovensko až do Žiliny. V loňském 
roce dopravce obnovil zastávku v Pardubicích. Do-
pravce také nabízí slevu na žákovské jízdné (15–25 
let) nebo na ISIC, IYTC, ITIC a ALIVE průkazy. Více 
informací získáte na http://www.le.cz.

České dráhy
Žákovské jízdné
České dráhy poskytují studentům zvýhodněné jízd-
né formou žákovské průkazky. Nárok na žákovské 
jízdné mají studenti do 26 let v denní formě studia. 
Žákovského jízdného můžete využívat od 1. září 
do 30. června daného akademického roku, platí 
ve 2. třídě a pouze na cestování mezi místy trvalého 
bydliště a školy. Průkaz stojí 50 korun a získáte sle-
vu 45 % na jízdné, levnější zpáteční jízdenky a další 
slevy. S průkazem ISIC lze čerpat slevy v akademic-
kém roce i o prázdninách. 

Kilometrická banka (KMB) a In-karta
Kilometrická banka je jízdní doklad pro přepravu 
cestujících a psů ve vlacích ČD v 1. i 2. vozové tří-

Informace o mimořádnostech, jízdní řády jednotli-
vých linek a ostatní informace o MHD v Pardubicích 
najdete na http://www.dpmp.cz. Mezi univerzitním 
kampusem a nádražím jezdí linky číslo 3, 7, 17 a 33 
(na zastávku Polabiny – Hradecká, naproti aule 
a knihovně) a 10, 16 (Univerzita, jede před budovu 
EA). Jednotlivé jízdné bez možnosti přestupu stojí 
15 nebo 17 Kč, to podle počtu projetých zastávek. 
Pravidelným cestujícím se vyplatí pořídit si Par-
dubickou kartu – jde o čipovou kartu, která vám 
umožní placení jízdného bezhotovostně, případně 
zakoupení předplatného pro neomezené používá-
ní MHD v předplaceném časovém období. Jezdit 
v Pardubicích bez platného jízdního dokladu se 
opravdu nevyplácí – revizorů je požehnaně a právě 
začátkem akademického roku mají největší „žně“. 
Přinejlepším je to za 500 Kč + cena jízdenky (při 
platbě na místě), při platbě v kanceláři je potom po-

dě, ze kterého se „odečítají“ projeté kilometry. 
Minimální délka jednoho odečtu je 100 km. Doba 
platnosti je 6 měsíců, stojí 2 200 Kč a „obsahuje“ 
2 000 km. Další možností čerpání slev u ČD je In-
-karta, na které si můžete předplatit různou výši 
slevy na jízdném – od 25 do 100 %. Více informací 
na http://www.cd.cz.

kuta 1 000 Kč (+ cena jízdenky). Do vozidel MHD 
se nastupuje obvykle prostředními a zadními dveř-
mi, přední slouží pouze pro výstup, nebo pokud 
kupujete jízdenku u řidiče. Od osmé hodiny večerní 
nastupují všichni cestující pouze předními dveřmi. 
Kdo má papírovou jízdenku, je povinen označit si ji 
ve strojku, který se nachází vlevo hned u dveří. Kdo 
má čipovou kartu s předplatným, přikládá ji ke čteč-
ce karet vpravo u dveří, aby mohl řidič zkontrolo-
vat, jestli je karta platná (to je signalizováno krát-
kým pípnutím). V nočních hodinách jezdí speciální 
noční spoje a nastupuje se také předními dveřmi.

Jak se dostat pomocí MHD na univerzitu?
Nejprve byste se měli zamyslet, jak často budete 
městskou dopravu používat? V neděli pro cestu 
na koleje a ve čtvrtek pro cestu k nádraží, nebo bu-
dete denně dojíždět trolejbusem do školy ve městě 
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a po škole pak ještě na opačný konec města na bri-
gádu? Na tom totiž závisí, jaký způsob placení jízd-
ného se vám vyplatí. Pro náhodné cestující je nej-
vhodnější zakoupení papírové jízdenky v hodnotě 
15 nebo 17 korun. Cenu papírové jízdenky zvolte 
v závislosti na plánované délce cesty, levnější jízden-
ku lze použít pro cesty v první tarifní zóně. Jízdenky 
lze zakoupit v jízdenkovém automatu nebo v trafice. 
Pokud není žádný k dispozici, je zde ještě možnost 
doplňkového prodeje jízdenek u řidiče. Zde stojí 
jízdenka 20, respektive 25 korun v závislosti na ta-
rifní zóně. Tady ale pozor – plaťte nejvýše padesá-
tikorunou! Pokud budete mít větší částku a řidič 
nebude mít na vrácení, má právo odmítnout vám 
lístek prodat a vy půjdete pěšky. V nočních autobu-
sových linkách 98 a 99 zaplatíte za svezení 25 korun 
za jízdenku koupenou u řidiče nebo 20 korun při 
použití pardubické karty jako elektronické peně-
ženky. Pokud budete městskou dopravou cestovat 
častěji, vyplatí se vám obstarat si Pardubickou kar-
tu a využívat elektronickou peněženku. Použití je 
jednoduché – při nástupu do vozidla přiložíte kartu 
ke čtečce, čímž se vám odečte z karty 12,50 Kč. 
Při výstupu opět přiložíte kartu ke čtečce – systém 
vyhodnotí, kolik zastávek jste skutečně jeli, a pokud 
byla cesta do určitého počtu zastávek, část peněz 
vám opět vrátí.

A jaké jsou výhody použití karty?
–  Nemusíte nikde shánět jízdenky, stačí si uložit 

peníze na kartu v některém z předprodejních 
míst DPMP nebo u některých automatů na pa-
pírové jízdenky,

–  levnější jednotlivé jízdné (místo 15 Kč zaplatíme 
pouze 12,50 Kč, místo 17 pak pouze 14,50 Kč), 

–  můžete zaplatit jízdné i za kamaráda, který ces-
tuje s vámi, i on má pak nárok na levnější jízdné,

–  při jízdě na vzdálenost do tří zastávek zaplatíte 
pouze 6,50 Kč,

–  při přestupu do 30 minut od prvního nástupu 
do vozidla zaplatíte za další jízdu polovinu,

–  elektronickou peněženkou můžete platit jízdné 
i v nočním autobuse.

Pokud byste se rozhodli cestovat městskou dopra-
vou pravidelně, bude pro vás nejvýhodnější obstarat 
si v některém z předprodejů DPMP předplatné. Na-

bízí se poměrně široká škála období – 7, 14, 30, 90 
a 120 dnů, dále pak předplatné půlroční a desetimě-
síční (školní rok). Ceny studentského předplatného 
jsou od 70 do 1 700 Kč – např. jízdenka na 30 dnů 
stojí 220 Kč. Veškeré informace o cenách jsou 
uvedeny na http://www.dpmp.cz. Využívání před-
platného pak můžete libovolně kombinovat s elek-
tronickou peněženkou, například tak, že si pořídíte 
90tidenní předplatné jen na dobu zimního a letního 
semestru, při cestách po Pardubicích během zkouš-
kového období či o letních prázdninách budete 
používat elektronickou peněženku. Nárok na zlev-
něné předplatné lze prokázat občanským průkazem 
a potvrzením o studiu (vydá studijní oddělení), pří-
padně též žákovským průkazem nebo kartou ISIC. 
Důležitá informace – studentské předplatné neplatí 
v nočních autobusech! Zde budete tedy tak či tak 
nuceni zakoupit si jízdenku za 25 Kč v hotovosti 
nebo za 20 Kč z elektronické peněženky. 

Jak získat čipovou kartu
Čipové karty jsou k dispozici ve dvou podobách, 
personalizovaná (s vaším jménem a fotografií, 
za 130 Kč) a nepersonalizovaná (bez jména majite-
le, za 170 Kč). Jaký je mezi nimi rozdíl? Na neper-
sonalizovanou kartu není možné nahrát studentské 
předplatné. Ostatní funkce, tedy elektronická pe-
něženka a možnost nákupu jízdenky spolucestující-
mu zůstávají zachovány.

Co potřebujete pro vydání personalizované 
karty:
– vyplněnou „Žádost o vydání Pardubické karty“,
–  podepsané „Podmínky pro vydávání a používá-

ní Pardubické karty“,
–  občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti 

ke kontrole osobních údajů,
–  průkazovou barevnou fotografii v originálu 

o rozměrech 3,5 × 4,5 cm, na zadní straně 
čitelně podepsanou (fotografie bude žadateli 
vrácena při vydání karty),

–  trpělivost (vyrobení a dodání karty trvá asi 
2–3 týdny).

Nepersonalizovanou kartu je možné obdržet oka-
mžitě a bez čekání, dodatečná personalizace je 
možná za 20 Kč.
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Obchody a supermarkety
Obchody a supermarkety v okolí kolejí:
Lidl
Naproti pavilonu E. 
Bělehradská 548
530 09 Pardubice
Pondělí – Sobota: 7.00 – 21.00 hod.
Neděle: 8.00 – 20.00 hod.

Kaufland
Rovně 800 m za diskontem Lidl.
Bělehradská 628
530 02 Pardubice – Rosice
Pondělí – Neděle: 7.00 – 21.00 hod.

Další oblíbené obchodní domy
a hypermarkety 

Tesco City Pardubice
Zastávka „Masarykovo náměstí” nebo „Palackého“ 
trolejbusů 3, 4, 7, 11 a autobusů 10, 16.
Masarykovo náměstí 1950
531 71 Pardubice
Pondělí – Sobota: 7.00 – 21.00 hod.
Neděle: 8.00 – 21.00 hod.

Atrium Palác Pardubice
Zábavní a obchodní galerie, ve které naleznete pod 
jednou střechu více než stovku obchodů, restaura-
cí a multikino Cinema City. Zastávka „Masarykovo 
náměstí” trolejbusů 3, 4, 7, 11 a autobusů 10, 16.
Masarykovo nám. 2799
530 02 Pardubice
Pondělí – Sobota: 9.00 – 21.00 hod.
Neděle: 10.00 – 21.00 hod.

Obchodní centrum Grand
Na více než 7 000 m2 se nachází obchody, super-
market Billa a multiplex Cinestar. Zastávka „Ná-
městí Republiky“ trolejbusu 11.
náměstí Republiky 1400
530 02 Pardubice
Pondělí – Sobota: 9.00 – 19.00 hod.
Neděle: 10.00 – 19.00 hod.

Albert
Zastávka „Poděbradská” trolejbusů 3, 4, 7, 11.
Poděbradská 297
530 09 Pardubice
Pondělí – Neděle: 7.00 – 22.00 hod.

Globus
Zastávka „Globus” trolejbusů 3, 4, 7, 11.
Poděbradská 293
532 06 Pardubice
Pondělí – Neděle: 8.00 – 21.00 hod.

Albert
Zastávka „Hlavní nádraží, Albert HM”, poblíž 
Hlavního nádraží ČD.
Palackého 2748
530 02 Pardubice
Pondělí – Neděle: 7.00 – 22.00 hod.

Billa
V suterénu OC Grand. Zastávka „Náměstí Repub-
liky“ trolejbusu 11.
náměstí Republiky 1400
530 02 Pardubice
Pondělí – Sobota: 7.00 – 20.00 hod.
Neděle:  8.00 – 20.00 hod.
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Komunikace v rámci univerzity
E-mailem
Pokud budete chtít poslat e-mail některému ze za-
městnanců univerzity, máme pro vás lehkou nápo-
vědu, jak si ho odvodit, aniž byste ho museli hledat 
na internetových stránkách. Každá e-mailová adre-
sa se tvoří podle následujícího klíče: jmeno.prijme-
ni@upce.cz, např. petr.novak@upce.cz.

Telefonem
Telefonování je v rámci univerzity zadarmo. Pro 
snadnější využívání této výhody jsme pro vás při-
pravili telefonní seznam nejdůležitějších telefonních 
čísel, který najdete na konci. Volání v rámci univer-
zity se uskutečňuje pouze volbou čtyřmístného čís-
la účastníka. Volání z vnější telefonní sítě se usku-
tečňuje volbou v následujícím tvaru: 466 03x xxx, 
kde xxxx je čtyřmístné číslo účastníka.



75

•  pětašedesátiletá tradice vyso-
koškolského vzdělávání

•  bakalářské, magisterské a dok-
torské studijní programy ve sto 
třiceti oborech

•  univerzální šíře vědních disciplín 
– přírodní, technické, ekono-
mické, společenské, zdravotnic-
ké i umělecké

•  mezinárodní tvůrčí prostředí
•  možnost studia na zahraničních 

vysokých školách
•  program osobní asistence zdra-

votně postiženým studentům

Univerzita Pardubice je na Facebooku, Twitteru 
a LinkedIn.
Chcete mít aktuální informace z univerzity jednoduše 
a přehledně? Sledujte nás.

Fakulty 7

Katedry/ústavy/ateliéry 49

Zaměstnanci univerzity 1 067

z toho akademičtí a vědečtí pracovníci 590

Studijní programy/obory 65/129

Studenti celkem 8 487

v bakalářském studiu 72 %

v magisterském studiu 22 %

v doktorském studiu 3 %

Forma studia

prezenční 86 %

kombinovaná 14 %

Absolventi 2 225

Studenti v programech dalšího celoživotního 
vzdělávání (CŽV) 973

Zahraniční studenti 350

Počet akreditovaných programů/oborů v anglickém 
jazyce 21/27

Mezinárodní mobility v rámci programů EU-LLP/
Erasmus

322 smluv

213 univerzit

29 zemí

Rámcové mezinárodní smlouvy
90 univerzit

26 zemí

Univerzita v číslech

Univerzita Pardubice – tvoje cesta k cíli

Připravujeme 
odborníky 
pro úspěšnou 
kariéru v široké 
škále profesí.
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Univerzita Pardubice

Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, Česká republika
telefon 466 036 111, ústředna přepojí pracoviště univerzity v Pardubicích a v Litomyšli
telefonovat na univerzitu lze i ZDARMA (prostřednictvím služby přes webové rozhraní Zlatých stránek)
www.uni-pardubice.cz
www.uni-pardubice.eu

Fakulty

Dopravní fakulta Jana Pernera
Děkanát DFJP, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
děkan: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
telefon 466 036 509
e-mail dekanat.dfjp@upce.cz

Fakulta ekonomicko-správní
Děkanát FES, Studentská 84, 532 10 Pardubice 2
děkanka: doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
telefon 466 036 512
e-mail dekanat.fes@upce.cz, ipc.fes@upce.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Děkanát FEI, nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice 2
děkan: Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.
telefon 466 036 792
e-mail dekanat.fei@upce.cz

Fakulta filozofická
Děkanát FF, Studentská 84, 532 10 Pardubice 2
děkan: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
telefon 466 036 226
e-mail dekanat.ff@upce.cz, ipc.ff@upce.cz

Adresář

Fakulta chemicko-technologická
Děkanát FChT, Studentská 573, 532 10 Pardubice 2
děkan: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
telefon 466 037 294
e-mail dekanat.fcht@upce.cz

Fakulta restaurování
Děkanát FR, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
děkan: Ing. Karol Bayer
telefon 466 036 590
e-mail dekanat.fr@upce.cz

Fakulta zdravotnických studií
Děkanát FZS, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice 2
děkan: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
telefon 466 037 728
e-mail dekanat.fzs@upce.cz
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Rektorát

Kancelář rektora
kancléřka:
Mgr. Lucie Kašková
telefon 466 036 530

asistentka rektora
telefon 466 036 553

sekretariát kvestora
telefon 466 036 556

podatelna
telefon 466 036 466
telefon 466 036 364
telefon 466 036 746

Oddělení propagace a vnějších vztahů
vedoucí:
Ing. Valerie Wágnerová – tisková mluvčí UPa
telefon 466 036 555

Kariérní centrum
Ing. arch. Iva Svobodová
telefon 466 036 482

Referát pro vědu a tvůrčí činnost
Ing. Martina Valášková
telefon 466 036 795

Referát pro vzdělávání a záležitosti 
studentů
vedoucí:
Mgr. Ivana Švecová
telefon 466 036 649

Akademická poradna Univerzity Pardubice
telefon 466 036 623

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy
vedoucí:
Ing. Monika Vejchodová
telefon 466 036 417

Ing. Jitka Genserová
telefon 466 036 733
Ing. Lucie Macháčová
telefon 466 036 596
Bc. Zuzana Skořepová
telefon 466 036 445
Ing. Ondřej Srb
telefon 466 036 133

Centrum mezinárodních mobilit
Ing. Kateřina Koubová
telefon 466 036 725
Mgr. Jana Voltrová
telefon 466 036 496
Mgr. Věra Albrechtová
telefon 466 036 350

Adresář
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Adresář
Celouniverzitní útvary

Jazykové centrum
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
vedoucí: Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
telefon 466 036 716, 341

Katedra tělovýchovy a sportu
Kunětická 92, 532 10 Pardubice 2
vedoucí: Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.
telefon 466 036 537, 6279

Univerzitní knihovna
Studentská 519, 532 10 Pardubice 2
vedoucí: Mgr. Iva Prochásková
telefon 466 036 546

Centrum informačních technologií a služeb
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
ředitelka: Ing. Olga Klápšťová
telefon 466 036 700, 6633
HelpDesk 466 036 777

Technický odbor
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
vedoucí: Ing. Aleš Pék
telefon 466 036 724
HelpDesk 466 036 103

Doprava
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
vedoucí: Ladislav Dohnal
telefon 466 036 352

Polygrafické středisko
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2
vedoucí: Vladimír Kobera
telefon 466 036 042

Vydavatelství Univerzity Pardubice
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2
vedoucí vydavatelství a prodejny skript:
Ing. Ivo Holava
telefon 466 036 132

Správa kolejí a menzy (SKM)
Studentská 202, 530 09 Pardubice 2
ředitel: RNDr. Pavel Ďurovec
telefon 466 036 290
vedoucí kolejí: Mgr. Eva Macháně
telefon 466 036 253
vedoucí menzy: Marcela Balounová
telefon 466 036 313
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Důležitá telefonní čísla:

Hasiči 0150
První pomoc 0155
Policie 0158
Městská policie 0156
Tísňová linka 0112
Pohotovost elektro 125 55
Pohotovost plyn 1239
Pohotovost voda 466 310 357

Univerzita: místní síť

Kancelář rektora – sekretariát 6553, 6554
Děkanát FChT 7294
Studijní oddělení FChT 7302, 7304
Děkanát DFJP 6509
Studijní oddělení DFJP 6096, 6098
Děkanát FES 6512
Studijní oddělení FES 6022, 6023
IPC FES 6454
Děkanát FEI 6792
Studijní oddělení FEI 6652
Děkanát FF 6226
Studijní oddělení FF 6239, 6213
IPC FF 6224
Děkanát FR 6590
Studijní oddělení FR 6595
Děkanát FZS 7728
Studijní oddělení FZS 7726
Centrum inform. techn. a služeb – sekretariát 6633
Referát pro vědu a tvůrčí činnost 6795
Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů 6649
Akademická poradna Univerzity Pardubice 6623
Odd. pro rozvoj a mez. vztahy 6445
Univerzitní knihovna 6543, 6535
Správa budov 6107

Telefonní seznam

Koleje: místní síť

Sekretariát 6252
Vedoucí kolejí – Mgr. Eva Macháně 6253
Vedoucí údržbářů – Zdeněk Kučera 6370
Hospodářka pav. A, B 6288
Hospodářka pav. C, D 6289
Hospodářky pav. E, F 6469
Vrátnice – koleje pavilon C 6248
Vrátnice – koleje pavilon D 6247
Vrátnice – koleje pavilon E 6703
Vrátnice – koleje pavilon F 6468
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