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        Univerzita Pardubice     

Již od roku 2014 Pardubický kraj oceňuje své významné osobnosti. V tomto seriálu čtenářům vybrané 
oceněné představíme. 
 
Cenu za zásluhy o Pardubický kraj získal také Miroslav Ludwig, prorektor Univerzity Pardubice. V 
jejím vedení je už jednadvacátým rokem, v rektorském křesle strávil čtrnáct let. Profesor Ludwig 
absolvoval v roce 1980 tehdejší Vysokou školu chemickotechnologickou a od té doby ji neopustil. „V 
průběhu svých studentských let jsem si nikdy nemyslel, že budu někdy stát v čele školy, to přišlo až 
mnohem později,“ říká vysokoškolský pedagog. Vědeckým zaměřením organický chemik věnoval 
pardubické univerzitě mnoho času a energie. „Mám práci, která pochopitelně zabírá hodně času. 
Pokud bych nebyl ve funkci rektora, věnoval bych víc času rodině. Ale snažím se zachovat si kontakt 
se svými kolegy na katedře, učím, i když bych nemusel, protože to je pro mě velmi důležité,“ 
vysvětluje Miroslav Ludwig. Škola měla původně tři fakulty, během jeho působení na rektorátu se 
změnila v instituci sdružující sedm fakult. 
„To se mohlo uskutečnit nejen díky mé vizi, ale i díky době, ve které to bylo možné. Teď už je situace 
úplně jiná, vznik nových fakult není na pořadu dne. V současné době je aktuální zvyšování kvality a 
snaha obstát v konkurenčním boji, který mezi vysokými školami je.“ Univerzita má nyní osm tisíc 
studentů a přes tisíc zaměstnanců. „To byla moje vize, protože jsem si vždy myslel, že univerzity mají 
být místem, kde se setkávají odborníci různých oborů,“ dodává profesor Ludwig. Přestože v 
posledních letech univerzitu především řídil, nadále zůstal vědcem a pedagogem. „Pro mě je vztah 
se studentem partnerstvím, založeném na vzájemném obohacování. Myslím, že by to tak mělo být, 
vzdělávání by nemělo být jednocestným procesem. Vzniká pak nejenom vztah učitel-student, ale 
vlastně i přátelství, protože řešení některých problémů není možné bez studentů,“ svěřuje se 
prorektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig. 
 
Pardubický kraj oceňuje význačné osobnosti od roku 2014. Nominaci na Cenu za zásluhy o 
Pardubický kraj a Cenu Michala Rabase za záchranu, která je udělována lidem, kteří někomu 
zachránili život, zdraví, nebo jiné významné hodnoty, může navrhnout kdokoliv. Formulář je ke stažení 
se všemi dalšími informacemi na stránkách Pardubického kraje (banner Hledáme osobnosti) nebo k 
vyzvednutí na recepci úřadu. Nominační návrhy je možné podávat do 30. listopadu 2018. O udělení 
cen rozhoduje Zastupitelstvo Pardubického kraje. Ocenění budou předána 13. května 2019 na 
slavnostním večeru ve Východočeském divadle v Pardubicích. 
 
Foto popis| MIROSLAV LUDWIG, prorektor Univerzity Pardubice, vědeckým zaměřením organický 
chemik. Ve vedení školy je již 21 let. 
 


	1
	2

