
      

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                                      

Ústí nad Labem dne 24. 9. 2021 
 
SLAVÍME 30 LET! 
 
V roce 2021 slaví Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem své 
třicáté narozeniny. Její historie však je, v podstatě, mnohem letitější. 
V Ústeckém kraji se vysoké školství rozvíjí již od roku 1954.  
 
Již v roce 1954 byla totiž v Ústí nad Labem založena Vyšší pedagogická škola, 
která se pět let na to změnila v Pedagogický institut a v roce 1964 na 
Pedagogickou fakultu. Vznik samotné ústecké univerzity je však datován právě do 
období před 30 lety, přesně od 28. září 1991. Tehdy byla založena Univerzita 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se třemi fakultami – pedagogickou, 
sociálně ekonomickou a životního prostředí – a ústavem slovansko-germánských 
studií. 
 
„Z dnešního pohledu se existence univerzity v Ústeckém kraji jeví jako 
samozřejmost, ale za jejím vznikem stálo mnoho jednání a přesvědčování, že si 
náš strukturálně postižený region vlastní univerzitu zaslouží,“ vzpomíná na úplné 
začátky prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík.   
 
Trocha statistiky 
 
Při svém vzniku v roce 1991 studovalo novou univerzitu na třech fakultách 2 082 
mladých lidí. V roce 2021 UJEP eviduje na všech osmi fakultách okolo 8 500 
studentů. V roce svého založení univerzita nabízela 56 studijních oborů, nyní je to 
113 studijních programů. V roce 1991 ukončilo UJEP 312 absolventů pedagogické 
fakulty, v roce 2020 jich bylo již 1 316. Po třicetiletém rozvoji v oblasti studia mají, 
s výjimkou nejmladší fakulty (FZS), všechny fakulty akreditaci pro všechny typy 
studijních programů, tedy bakalářský, navazující magisterský i doktorský. 
Z původního naprostého nedostatku akademických i neakademických pracovníků 
univerzita dorostla na současných více než 1 100 pracovníků, a je tak jedním 
z největších zaměstnavatelů v kraji.  
 
„Dlouho se o univerzitě v Ústí nad Labem mluvilo jen jako o pajďáku. Nyní máme 
osm fakult a UJEP se stala přirozeným centrem vědeckovýzkumných, 
uměleckých, a pochopitelně vzdělávacích aktivit v kraji. Zároveň si klade za cíl 
stát se jedním z hlavních aktérů při transformaci našeho kraje z uhelného na 
kreativní,“ uvádí rektor doc. Martin Balej.  
 
Oslavy 
 
Protože UJEP slaví třicítku, zvolila pro konání oslav příznačné datum 30. 9. 2021. 
Připraveny jsou dvě oslavné formy. V té formálnější, akademické, předá rektor 
UJEP pamětní medaile osobnostem, které se zásadně zasloužily o rozvoj 
univerzity v minulých letech. Druhá proběhne ve svižném tempu třicetileté 
univerzity přímo v univerzitním kampusu jako festival hudby, zábavy, soutěží  
a her.  
 
„Hlavní stage nabídne spoustu zajímavých hudebních vystoupení – Houpací koně, 
Endru, Lake Malawi, to vše zakončené afterparty v podání DJ Hrusha. Vedle toho 
poběží od dopoledne zábavný program plný soutěží a her v režii Studentské unie 
UJEP a spolku ESN Ústí,“ upřesňuje prorektor pro vnější vztahy Pavel Doulík.  
 
 



      

 

 
 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

tel: +420 475 286 117 
email: jana.kasanicova@ujep.cz 

web: www.ujep.cz 
 

MY JSME UJEP 

 
 
 
 
 
„Univerzitní třicítce“ je, ostatně, zasvěcen celý rok 2021, kdy na platformě Příběh 
UJEP přibývají příběhy našich zaměstnanců, studentů či absolventů 
prostřednictvím videí, podcastů, textů a fotografií. 
 
Program oslav dne 30. 9. 2021 naleznete na www stránkách oslavenkyně.   
 
„Srdečně zveme nejen naše zaměstnance a studenty, ale také ústeckou 
veřejnost, aby společně s námi všichni oslavili výročí 30 let od založení naší 
univerzity. Vstup do kampusu bude pro všechny zdarma,“ osobně zve rektor 
univerzity.  
 
Hned od 10:00 h se kormidla oslav chopí studenti a zvou vás na zábavnou 
soutěžní hodinku ve venkovním amfiteátru. Od 11:00 h do 13:00 h tamtéž vám 
Inovační centrum Ústeckého kraje představí několik osobností z řad 
absolventů UJEP. V 11:00 h začne zároveň v ústeckém kině Hraničář, v rámci 
festivalu ELBE DOCK, slavnostní projekce prvních sedmi dílů série krátkých 
dokumentárních filmů o lidech ústecké univerzity v rámci #PRIBEHUJEP. A od 
16:00 h přijďte na prostranství s platany před budovou CPTO, kde se bude hrát, 
tančit, jíst a pít do pozdních večerních hodin.  
 
Video pozvánka na oslavy 30 let založení UJEP 
 
Příloha: Banner oslav, autoři Patrik Antczak, Jáchym Moravec  
 
#MyJsmeUjep  #PribehUJEP  #UniverzitaSeveru #NaSever 
 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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