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PARDUBICE Mladí badatelé se na pardubické univerzitě dočkají nových, kvalitnějších podmínek.
Tedy alespoň ti, kteří v krajském městě studují dopravu a informační technologie.
Ministerstvo školství totiž univerzitě schválilo dva projekty, na které škola dostane také
dotace z Evropské unie. V technologickém areálu v Doubravicích nedaleko Pardubic vznikne nové
Výukové a výzkumné centrum v dopravě v hodnotě více než 266 milionů korun a historicky nejstarší
objekt univerzity v centru města projde rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu Univerzitní IT pro
vzdělávání a výzkum. I to bude stát více než 266 milionů korun.
„Cílem obou projektů je zlepšení kvality vzdělávání,“ řekl rektor Univerzity Pardubice
Miroslav Ludwig.
» Více viz na str. B2
Univerzita láká vědce. Bude stavět
» Pokračování ze str. B1
Stavět by se mělo začít co nevidět. Univerzita zlepší podmínky pro chemiky i studenty dopravní
fakulty, nové IT sítě by ale měly sloužit všem studentům univerzity. Historická budova, kde sídlí
Fakulta informatiky a elektrotechniky v centru města už sice nějakými úpravami prošla, ale je potřeba
vylepšit datové sítě tak, aby vyhovovaly mladým vědcům.
Díky penězům, které se univerzitě podařilo získat, projde budova kompletní rekonstrukcí.
Vyrůst by měly i nové laboratoře nebo centrum, kam se studenti budou moci přijít poradit o svém
budoucím uplatnění.
Špičkového výzkumného centra se dočkají i studenti Dopravní fakulty Jana Pernera. Změny
pocítí hlavně doktorandi. „Zejména studenti doktorských studijních programů a mladí výzkumníci jsou
totiž naším klíčovým badatelským potenciálem,“ řekl rektor Miroslav Ludwig.
Výstavbou centra pro studenty Dopravní fakulty se zlepší podmínky i pro studenty filosofie
nebo ekonomie. Ti totiž zatím spíše paběrkovali. Žádat o evropské peníze však nemůže.
„Tam se dá čerpat pouze na projekty, které jsou určené technickým směrem. Už jsme ale
podali žádost o státní prostředky na přestavbu budovy, kde teď sídlí Dopravní fakulta. Až se odstěhuje
do Doubravic, bude uvolněná budova sloužit filozofům a ekonomům. Podmínky pro ně totiž opravdu
nejsou nejlepší,“ Miroslav Ludwig.
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