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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                 Ústí nad Labem dne 1. 2. 2021 
 
JAK VYPADÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KDYŽ JSOU DVEŘE ZAVŘENÉ  
 
Abyste se mohli zúčastnit Dne otevřených dveří na UJEP, nemusíte mít ještě 
nálepku „Když se dovnitř nedostanu dveřmi, dostanu se tam oknem.“ Na UJEP 
se dne 6. 2. 2021 dostanou všichni online.  
 
Online profil UJEP a všech jejích fakult, plus aplikace Eventee, budou v sobotu  
6. února od 9:00–16:00 h vstupní branou do Dne otevřených dveří na Univerzitě J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem.  
 
Streamovaný online program představující všechny fakulty ústecké univerzity se 
v době koronavirové epidemie pokusí nahradit jindy živý a pulzující mechanismus 
reálného Dne otevřených dveří zahrnujícího přednášky, prohlídky učeben a laboratoří, 
ukázky zajímavých pokusů a zejména studijního života na jednotlivých osmi fakultách. 
 
„Přestože si uvědomujeme, že lidský kontakt, osobní přenos informací a nasátí 
atmosféry jsou největšími devizami Dnů otevřených dveří, budeme se snažit, aby 
program online Dne otevřených dveří na UJEP byl pro naše uchazeče o studium 
zajímavý a přitažlivý,“ říká prof. Pavel Doulík, prorektor pro vnější vztahy UJEP.  
 
Každá z fakult bude mít pro to, aby na uchazeče „udělala dojem“, k dispozici 40 minut. 
Během nich se představí prostřednictvím propagačních videí, prezentací a případně 
rozhovorů se zajímavými studenty, akademiky či absolventy.   
 
Online streamované vysílání programu DOD UJEP proběhne přes aplikaci Eventee, 
link pro připojení bude k dispozici na: https://events.eventee.co/detail/den-
otevrenych-dveri-ujep-7001 
 
Oblíbený moderátor nejen univerzitních akcí, David Cihlář, přivítá návštěvníky vysílání 
v 9:00 h, kdy představí ústeckou univerzitu a předá úvodní slovo prorektorce pro 
studium UJEP RNDr. Aleně Chvátalové, Ph.D. Následně pak se budou moci zájemci  
o informace pouze z konkrétních fakult UJEP připojovat ke streamu v těchto 
termínech: FSI  09:20–10:00 FŽP 10:10–10:50  FUD  11:00–11:40  
FF  11:50–12:30 FZS  12:40–13:20 PřF  13:30–14:10   
PF  14:20–15:00  FSE  15:10–15:50   
 
Záznam kompletního programu bude následně k dispozici pro pozdější zhlédnutí na 
Youtube kanálu UJEP a portálu pro uchazeče univerzitaseveru.cz. 
 
Zároveň budou mít všechny fakulty UJEP otevřeny přes sociální sítě Facebook  
i Instagram (případně konferenční systém BigBlueButton) chatovací místnosti, kde 
budou moci uchazeči o studium pokládat svoje dotazy k možnostem studia, 
podmínkám přijímacího řízení, ale také na průběh studia, výhody vzdělávání na UJEP, 
vybavení fakult, kolejí, sportovní a kulturní vyžití apod.  
 
Odkazy pro přihlášení do chatovacích místností uchazeči o studium naleznou na 
webové stránce https://www.univerzitaseveru.cz/den-otevrenych-dveri/ případně 
na fakultních stránkách či na sociálních sítích UJEP, fakulty. 
 
Odkaz na fotografii a grafiku DOD k volnému užití: Kampus UJEP; archiv UJEP 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=f6134090-2eae-2380-e93b-
41ea760302e3 
 
#MyJsmeUjep  #PribehUJEP  #UniverzitaSeveru #NaSever 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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