
Nov)i"rektor 
univerzity se 
ujal sve funkce 
Univerzita Pardubice rna starono
veho rektora. Vcera byl slavnost
ne uveden do funkce nov)i' rek
tor pardubicke univerzity 
Jiri Malek, ktery se do cela uni
verzity vraci po osmi letech. Ve 
svem novem ctyfletem funkcnim 
obdobi chce dbat nejen na kvali
tu vzdelavani i tvfu-ci cinnosti. 
Mcilek v nejvyssi vysokoskolske 
funkci vystfidal Miroslava Ludwi
~a. A pr:ive jeho si staronov)i' rek
tor vybral do cymu nejblizsich 
;polupracovnikU spolu s novou 
>rorektorkou pro rozvoj Andre
>U Koblizkovou, prorektorkou 
>ro vzdelav:ini a z:ilezitosti stu
lentil Tatianou Molkovou a pro
·ektorem pro vedu a tvt!rci cin
lOSt Petrem Vorlem. (sk) 

=oto: Radek Kalhous, MAFRA 
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Noveho rektora 
Ceka inaugurace 

Pardubice - Jiri Malek bude 
dnes slavnostne ustaven 
rektorem Univerzity Pardu
bice. Inaugurace se usku
tecni v 11 hodin dopoledne 
v Aule Arnosta z Pardubic. 
Pri slavnostnim akademic
kem o bfadu sloZi navy rek
tor inauguraCni slib a pfe
vezme od sveho pfedchUdce 
Miroslava Ludwiga univer
zitni insignie - rektorsk:Y 
retez. Malek povede univer
zitu v obdobi 2018-2022 .... 3 



Noveho rektora pardubicke 
univerzity Ceka inaugurace 

dokonceni ze strany 1 
Bude tak desatou osobnosti 
v cele vysoke skoly v Pardu
bicich za jeji temer sedm
desatiletou historii, v cele 
univerzity stal uz v letech 
2006-2010. Jeho domov
skym odbornym vedeckym 
pracovistem je Katedra fy
zikalni chemie Fakulty 
chemicko-technologicke Uni
verzity Pardubice, kterou posledni 
roky vedl. Nyni se chce zamerit na zkvalitneni vy
uky a vedecke prace ci zavedeni dvojjazycneho 
prostredi. ,Chtel bych se soustredit na tri hlavni 
oblasti. Ve vzdelavaci cinnosti bude moji hlavni 
prioritou zvysovani kvality studia a prohlubovani 
spoluprace mezi fakultami. S tim souvisi moznost 
operativneji vytvaret a upravovat studijni programy 
tak, aby se nam podarilo ziskavat kvalitni zajemce 
o studium, a to nejen v Ceske republice, ale i v za
hranici. Druhou prioritou je kvalitni vedecka a dalsi 
tvurci cinnost akademickych pracovniku a studen
tu. Treti prioritou je budovani dvojjazycneho pro
stredi na univerzite a aktivita v oblasti mezinarod
nich vztahu ve vede a vzdelavani," rekl Malek. (len) 
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    (sk)    Univerzita Pardubice     

Univerzita Pardubice má staronového rektora. Včera byl slavnostně uveden do funkce nový rektor 
pardubické univerzity Jiří Málek, který se do čela univerzity vrací po osmi letech. Ve svém novém 
čtyřletém funkčním období chce dbát nejen na kvalitu vzdělávání i tvůrčí činnosti. 
Málek v nejvyšší vysokoškolské funkci vystřídal Miroslava Ludwiga. A právě jeho si staronový rektor 
vybral do týmu nejbližších spolupracovníků spolu s novou prorektorkou pro rozvoj Andreou 
Koblížkovou, prorektorkou pro vzdělávání a záležitosti studentů Tatianou Molkovou a prorektorem 
pro vědu a tvůrčí činnost Petrem Vorlem. 
 
Foto autor| Foto: Radek Kalhous, MAFRA 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
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Nového rektora pardubické univerzity čeká inaugurace 
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    (len)    Univerzita Pardubice     

dokončení ze strany 1 
 
Bude tak desátou osobností v čele vysoké školy v Pardubicích za její téměř sedmdesátiletou historii, 
v čele univerzity stál už v letech 2006–2010. Jeho domovským odborným vědeckým pracovištěm je 
Katedra fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou poslední 
roky vedl. Nyní se chce zaměřit na zkvalitnění výuky a vědecké práce či zavedení dvojjazyčného 
prostředí. „Chtěl bych se soustředit na tři hlavní oblasti. Ve vzdělávací činnosti bude mojí hlavní 
prioritou zvyšování kvality studia a prohlubování spolupráce mezi fakultami. S tím souvisí možnost 
operativněji vytvářet a upravovat studijní programy tak, aby se nám podařilo získávat kvalitní zájemce 
o studium, a to nejen v České republice, ale i v zatak, hraničí. Druhou prioritou je kvalitní vědecká a 
další tvůrčí činnost akademických pracovníků a studentů. Třetí prioritou je budování dvojjazyčného 
prostředí na univerzitě a aktivita v oblasti mezinárodních vztahů ve vědě a vzdělávání,“ řekl Málek. 
 
Foto popis| 
Region| Východní Čechy 
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        Univerzita Pardubice     

Nového rektora čeká inaugurace 
 
Pardubice – Jiří Málek bude dnes slavnostně ustaven rektorem Univerzity Pardubice. Inaugurace 
se uskuteční v 11 hodin dopoledne v Aule Arnošta z Pardubic. Při slavnostním akademickém obřadu 
složí nový rektor inaugurační slib a převezme od svého předchůdce Miroslava Ludwiga univerzitní 
insignie – rektorský řetěz. Málek povede univerzitu v období 2018–2022. 
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