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STUDENT STUDENT IMIE NAZWISKO

 CYTAT CYTAT CYTAT CYTAT

Studia na Uniwersytecie Opolskim, łączącym tradycję z nowoczesnością, to nie 
 tylko gwarancja zdobycia rzetelnej wiedzy zapewniającej  pozyskanie w przyszłości
 dobrej, satysfakcjonującej pracy, ale też wspaniała przygoda intelektualna i życiowa.

Prof. dr hab Marek Masnyk - Rektor| Uniwersytet Opolski

„
„

Prof. dr hab. Marek Masnyk – Rektor Uniwersytetu Opolskiego
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 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci.

HISTORIA POWSTANIA  UNIWERSYTETU

1954

26 X 1954                                              
Przeniesienie Państwowej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej z Wrocławia do Opola. 

1970
8 V 1970

 Inicjatywa przekształcenia WSP w Opolu w uczelnię 
uniwersytecką. 

1989
30 X 1989                                            

Ustanowienie Fundacji na Rzecz Utworzenia 
Uniwersytetu w Opolu I wybór prof. Stanisława 
Sławomira Nicieji na prezesa Fundacji. 
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 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci.

1993

25 VIII 1993
Zgoda Konferencji Episkopatu Polski na utworzenie 
Wydziału Teologicznego w przyszłym Uniwersytecie 
Opolskim. 

1993

17 XI 1993
Skierowanie przez Prezydium Sejmu poselskiego projektu 
ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego do Komisji 

Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego. 

1994

10 III 1994
Uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego.

1994

23 III 1994
 Poparcie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego. 

1994

18 IV 1994
Podpisanie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu 
Opolskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Wałęsę. 
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 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci.

UNIWERSYTET
     OPOLSKI

55 KIERUNKÓW STUDIÓW 

.

1800 MIEJSC W AKADEMIKACH

1 000 000 KSIĄŻEK

9 WYDZIAŁÓW

10 000 STUDENTÓW 

.

700 WYKŁADOWCÓW
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Services solid icons list

 Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci.

Wydział Chemii

              Wydział Nauk Społecznych

                          Wydział Przyrodniczo-Techniczny

               Wydział Ekonomiczny

                                                 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Sztuki      

           Wydział Filologiczny

                 Wydział Prawa I Administracji

           Wydział Teologiczny
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

WCH.UNI.OPOLE.PL          WYDZIAŁ CHEMII                         

Na Wydziale Chemii prowadzone są badania naukowe we współpracy 
z licznymi naukowymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. ze Szwecji, 
Austrii, Włoch, Hiszpanii, Rosji, Japonii, Ukrainy, Białorusi i Słowacji. 
Studenci zgłębiają wiedzę w zakresie chemii nieorganicznej, fizycznej, 
teoretycznej, organicznej, analitycznej, ekologicznej i technologii 
chemicznej. Mają możliwości wyjazdu na staże krajowe i zagraniczne. 

Absolwenci Wydziału Chemii bez problemu znajdują zatrudnienie 
zarówno w przemyśle, laboratoriach przemysłowych i kontrolnych, 
szkołach, jak i na wielu uczelniach w kraju i za granicą. 
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

WE.UNI.OPOLE.PL WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Zatrudnia doskonale wykształconą kadrę, która prowadzi badania 
naukowe i zajęcia dydaktyczne w różnych obszarach wiedzy 

ekonomicznej. Wymiernym rezultatem dotychczasowych badań jest 
wiele prac, o randze których mogą świadczyć liczne cytowania w 

literaturze fachowej.  

Absolwenci kierunków Wydziału Ekonomicznego szybko znajdują 
atrakcyjną pracę nie tylko w regionie opolskim, ale też w kraju i za 

granicą. Wszechstronnie wykształceni, odznaczają się umiejętnością 
nie tylko mikroekonomicznego, lecz i makroekonomicznego 

spojrzenia na zjawiska gospodarcze. Z tych względów dobrze wpisują 
się w potrzeby rynku pracy, pełniąc funkcje kierownicze w firmach, w 

administracji samorządowej i państwowej.  
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

WFIL.UNI.OPOLE.PLWYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Wydział łączy wieloletnie tradycje z nowoczesnym i kreatywnym 
kształceniem w atmosferze przyjaznej dla studentów. Współpracuje z 
instytucjami dydaktycznymi na wszystkich kontynentach. Jest wysoko 
oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną  oraz Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znajduje się tu jedna z czołowych 
anglistyk w Polsce. 

Prawie pół setki profesorów i doktorów habilitowanych oraz setka  
doktorów i asystentów zapewnia studentom najwyższy poziom zajęć.
Szczególną uwagę zwraca się tu na przygotowanie studentów do 
potrzeb rynku pracy. 

Odbywa się to przy współpracy z instytucjami oświatowymi,
 społeczno – kulturalnymi, samorządowymi. Ścisła kooperacja z 
przedsiębiorstwami w regionie, ale też w kraju i za granicą, co daje 
studentom możliwości odbycia praktyk zawodowych sprawia, że 
absolwenci Wydziału Filologicznego są cenionymi specjalistami w 
swoich dziedzinach i poszukiwanymi pracownikami. 
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

WMFI.UNI.OPOLE.PL
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I 

INFORMATYKI

Wydział ma charakter interdyscyplinarny, a składa się z dwóch  
instytutów: Instytutu  Matematyki i Informatyki oraz Instytutu  Fizyki.

W obu instytutach pracuje doskonała kadra naukowa, z wieloma 
uznanymi specjalistami działającymi w grupach eksperckich Unii 

Europejskiej, opiniującymi duże projekty naukowe i badawcze 
prowadzone w Europie. 

Ukończenie studiów na tym wydziale daje możliwość uzyskania 
atrakcyjnej pracy młodym ludziom chcącym się zawodowo realizować 

w branżach takich, jak informatyczna, finanse i ubezpieczenia, 
szkolnictwo, przemysł, a nawet medycyna.  
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

WNS.UNI.OPOLE.PL     WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH         

To największy wydział naszego uniwersytetu. Pracuje na nim ponad 
200 utytułowanych pracowników naukowych. 
 
Można tu zostać wszechstronnie wyedukowanym specjalistą, także w 
niezwykłych dziedzinach, jak turystyka historyczna, coaching 
filozoficzny, zarządzanie informacją w nowych mediach. Niezmiennym 
powodzeniem od lat cieszą się tradycyjne kierunki kształcenia, jak 
choćby pedagogika resocjalizacyjna, psychologia czy socjologia.

Udział w unikatowym programie Europa Master umożliwia studentom 
jednoczesne uzyskanie dyplomów magisterskich aż trzech uczelni: 
Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w 
Moguncji i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon.



Concept - Powerpoint Presentation Template

  
Concept Digital INC.

+12 987 654 32 11

Concept 13

Company Timeline with images

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

PRAWO.UNI.OPOLE.PL WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Na trzech kierunkach – prawie, administracji i bezpieczeństwie 
wewnętrznym edukuje się tu liderów przyszłości, młodych specjalistów 
gotowych stawiać czoła wyzwaniom szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Zajęcia studentów prawa i administracji odbywają się Collegium Iuridicum, w 
sercu miasteczka akademickiego. W budynku mieszczącym nowoczesne 
sale dydaktyczne i bogatą bibliotekę zaaranżowano też salę rozpraw, w 
której studenci przeprowadzają symulacje procesów sądowych. Wśród 
pracowników wydziału są nie tylko teoretycy, ale sędziowie, radcy prawni, 
specjaliści podatkowi – słowem prawnicy znający swój fach nie z sali 
wykładowej, a z praktyki. 

Wydział jest uczestnikiem krajowych i międzynarodowych programów 
wymiany studentów Erasmus oraz MOST, współpracuje z Wyższą Szkołą 
Policji w Szczytnie i Komendą Wojewódzką Policji w Opolu. Studenci 
odbywają atrakcyjne praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości, Polskiej 
Fundacji Schumana, Komisji Europejskiej, Europejskim Trybunale 
Sprawiedliwości, Parlamencie Europejskim.
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

WPT.UNI.OPOLE.PL
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-

TECHNICZNY

Wydział składa się z czterech samodzielnych katedr. Studia przyrodniczo-
techniczne rekomendowane są uczniom zainteresowanym m.in. 
mikrobiologią, paleobiologią, biochemią, biologią molekularną, genetyką, 
ochroną przyrody, bioinżynierią, bioinformatyką, medycyną oraz inżynierią 
środowiska, jak również studiami nauczycielskimi z zakresu przyrody, 
biologii i geografii.

Pod opieką naukową Uniwersytetu Opolskiego – Wydziału Przyrodniczo - 
Technicznego znajdują się wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie, 
które są uznawane za jedne z najcenniejszych na świecie. To tu dokonano 
sensacyjnego odkrycia triasowych pradinozaurów. W kamieniołomie 
urządzono ogromny Dinopark.
 
W nowoczesnym Collegium Biotechnologicum mieszczą się doskonale 
wyposażone laboratoria – zajmują aż trzy piętra.
Absolwent wydziału znajdzie zatrudnienie w ochronie środowiska, 
medycynie, zakładach używających technologii uciążliwych, w centrach 
informatycznych.  
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

SZTUKA.UNI.OPOLE.PL WYDZIAŁ SZTUKI

Swoje twórcze predyspozycje studenci rozwijają w pracowniach 
artystycznych: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, nowych mediów, 

fotografii, projektowania graficznego, struktur wizualnych oraz w 
Zakładzie Teorii i Historii Sztuki. Zajęcia artystyczne są prowadzone w 

kilkuosobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt 
wykładowcy ze studentem. Jest to podstawowa metoda dydaktyczna, 

stawiająca zadania problemowo-poszukujące.
Wykładowcy zapewniają: uczymy studentów klasycznego warsztatu 

artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika), twórczego 
wykorzystania mediów cyfrowych (animacja, projektowanie graficzne, 

multimedia, grafika cyfrowa), przekazywania informacji poprzez dzieło 
plastyczne. 

Zaletą studiowania na Wydziale Sztuki jest kameralna atmosfera, atutem 
– bezpośrednie sąsiedztwo pracowni artystycznych (wszystkie w jednym 

obiekcie), co umożliwia realizowanie intermedialnych projektów. 
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

WT.UNI.OPOLE.PL
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY                            

  

Proponuje studia na  czterech kierunkach – teologia (studia 
magisterskie i doktoranckie, stacjonarne i niestacjonarne), nauki o 
rodzinie (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie), turystyka i 
kultura śródziemnomorska (studia licencjackie i magisterskie) oraz 
muzykologia. Ukończenie studiów uprawnia do nauczania religii w 
szkołach, pracy w ośrodkach pomocy, poradniach małżeńsko - 
rodzinnych, samorządach, parafialnych zespołach duszpasterskich.

Od 2000 roku Wydział Teologiczny jest członkiem Federacji 
Uniwersytetów Katolickich w Europie (FIUCE). Od lat związany jest 
współpracą naukową z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za 
granicą (Bamberg, Moguncja, Monastyr, Ratyzbona, Praga, 
Ołomuniec, Trnava).

O wysoki poziom kształcenia na wydziale troszczy się od 30 lat były 
Wielki Kanclerz WT, prof. dr hab. arcybiskup Alfons Nossol, doktor 
honoris causa sześciu uniwersytetów.  



Concept - Powerpoint Presentation Template

  
Concept Digital INC.

+12 987 654 32 11

Concept 17

UNIWERSYTET OPOLSKI

 Uczelnia dobrego wboru

Od roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie otwarto kierunek lekarski. Studia medyczne w 
Opolu są wyjątkowe z wielu powodów: mamy doskonałą kadrę dydaktyczną złożoną z lekarzy I 
naukowców o ogólnopolskiej, a często światowej sławie. Skupiamy się na kształceniu w relacji mistrz 
uczeń. Nie grozi nam rutyna – zaczęliśmy z entuzjazmem I tak już zostanie. 

Supernowoczesne pracownie I laboratoria z unikatowym Centrum Symulacji Medycznych, 
transmisje najtrudniejszych zabiegów z bloków operacyjnych na sale dydaktyczne – to gwarancja 
nauki na żywo od najlepszych. 

Praktyki studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim będa się odbywać pod okiem 
doskonałych fachowców w ponad dwudziestu najlepszych szpitalach w regionie w tym w Szpitalu 
Klinicznym Uniwersytetu Opolskiego. 

Mamy kierunek lekarski

,,Czymś zupełnie bez precedensu była ogromna skala poparcia dla idei medycyny na UO, ogromne zaangażowanie władz samorządowych, nawet 
najmniejszych miast czy gmin. Wspaniałe było wsparcie przedsiębiorców. Jestem przekonany, że kierunek lekarski będzie perłą w koronie Uniwersytetu 
Opolskiego i że to wielkie dzieło będzie służyło mieszkańcom Opolszczyzny i kraju przez długie lata.”

Jarosław Gowin, minister edukacji i szkolnictwa wyższego

Od roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Opolskim otwarto kierunek lekarski. Studia 
medyczne w Opolu są wyjątkowe z wielu powodów: mamy doskonałą kadrę dydaktyczną złożoną z 
lekarzy i naukowców o ogólnopolskiej, a często światowej sławie. Skupiamy się na kształceniu w 
relacji mistrz i uczeń.  

Supernowoczesne pracownie i laboratoria ze specjalistycznym stołem do wirtualnej nauki anatomii, 
planowane transmisje zabiegów z sal operacyjnych na sale dydaktyczne – to gwarancja nauki na 
najlepszym sprzęcie i od najlepszych fachowców.  

Praktyki studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim będą się odbywać pod okiem 
doskonałych fachowców w ponad dwudziestu najlepszych szpitalach w regionie, w tym w Szpitalu 
Klinicznym Uniwersytetu Opolskiego. 

Mamy kierunek lekarski
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

Doktorzy honoris causa, czyli z łaciny „doktorzy dla zaszczytu”, to osoby szczególnie 
zasłużone dla kultury, sztuki, nauki, polityki. Aby uczcić te zasługi uczelnie nadają im 
akademickie tytuły honorowe.

Regulamin Uniwersytetu Opolskiego zastrzega m.in., iż tytuł ten otrzymać może „twórca 
dokonań naukowych, kulturalnych i społecznych o wybitnej randze, wytyczających nowe i 
znaczące drogi porozumienia i pojednania między ludźmi, kulturami, społecznościami, 
narodami, rozszerzających horyzonty wiedzy bądź kultury i stanowiących dobro wspólne o 
znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym, a także osobom budującym zaplecze strukturalne 
dla takich działań.”

Wyróżnienie tytułem doktora honoris causa nie wymaga posiadania formalnego 
wykształcenia, należy jednak pamiętać, że nadawany jest on ludziom o wysokim statusie 
społecznym lub naukowym.

                            45 doktorów honorowych Uniwersytetu Opolskiego

Uroczystość wręczenia tytułu doktora honorowego papieżowi Janowi Pawłowi II. Watykan 17 lutego 
2004 roku. 
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Our Portfolio / 3 Column Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

Wybitny kardiochirurg, który pierwszy w Polsce 
przeszczepił serce, otrzymał tytuł 11 marca 2002 roku. 

PROF. ZBIGNIEW RELIGA
Pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Polski, laureat 

pokojowej Nagrody Nobla i pierwszy przywódca 
,,Solidarności'' odebrał nagrodę 10 marca 2011 roku. 

LECH WAŁĘSA

8 grudnia 1997 roku tytuł doktora honorowego UO dostał 
jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych 

na świecie polskich pisarzy. 

STANISŁAW LEM
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What is Our Services?

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

¼
Web Design

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed.

>
App Development

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed.

:
Advertisement
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed.

1
Photography

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed.

h
Social Media

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed.

Y
Technical Support

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed.
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Our Portfolio / Single Page Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

Prof. Janusz Słodczyk, prorektor UO podpisuje umowę z 
przedstawicielem uczelni z Chin 

WSPÓŁPRACUJEMY Z CAŁYM ŚWIATEM

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Dzięki lokalizacji w samym centrum Europy, między Krakowem, Berlinem, Pragą i Wiedniem, 
a przede wszystkim ze względu na położenie w regionie wielokulturowym, Opole i 
Uniwersytet Opolski są naturalnie międzynarodowe. 
Każdego roku na uczelni studiuje niemal tysiąc studentów z zagranicy. Duża grupa to 
uczący się w języku polskim obywatele państw Partnerstwa Wschodniego. Ponad dwieście 
osób to studenci z programów wymiany - Erasmus+ i innych.  Przyjeżdżają na semestr, cały 
rok lub by odbyć praktykę. Uniwersytet Opolski uruchamia coraz więcej kierunków studiów 
w języku angielskim. 

 PROGRAM Erasmus+

STUDIA EUROPA MASTERS, czyli możliwość pozyskania 
jednocześnie dyplomów trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, 
Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) i 
Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja)

PARTNERSTWO WSCHÓD – współpraca dotycząca 
przyjmowania studentów z krajów zza wschodniej granicy

BLISKO1000
STUDENTÓW 
Z 36 KRAJÓW
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Map Analysis

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

Różne formy wymiany

Współpracujemy z zagranicą na wiele 
sposobów: Erasmus+, Europa Master, w 

ramach Językowej Szkoły Letniej, czy 
Partnerstwa Wschodniego. 

Otwarci na świat

Studenci Uniwersytetu Opolskiego także 
wyjeżdżają za granicę. W ramach 

programu wymian mogą studiować w 
krajach Unii Europejskiej, ale także w 
Chinach, Tajwanie, Rosji, Serbii czy 

Izraelu. 

Ponad 120 umów

Uniwersytet Opolski regularnie podpisuje 
umowy o współpracy z uczelniami z 

całego świata. Mamy ponad 120 
partnerów na wszystkich kontytnentach.

Studenci z całego świata

Naszą uczelnię odwiedzają studenci z 
całego świata. Gościmy młodych ludzi z 

pobliskich krajów, takich jak Ukraina, 
Turcja, Hiszpania, Belgia czy Niemcy, ale 

także z bardziej egzotycznych 
kierunków: Indii, Chin, Tajwanu.
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Językowa Szkoła Letnia na Uniwersytecie Opolskim organizowana jest  
przez Centrum Partnerstwa Wschodniego we współpracy ze Studium 
Kultury i Języka Polskiego. Zadaniem szkoły jest przygotowanie językowe 
przyszłych studentów Uniwersytetu Opolskiego. Oferujemy ciekawy 
program zajęć uwzględniający historię Polski, regionu i miasta. W 
programie szkoły znajdują się liczne wycieczki oraz bogata oferta 
sportowo-dydaktyczna. Zajęcia językowe prowadzone są przez 
wykwalifikowanych pracowników Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Opolskiego.
Uczestnictwo w szkole letniej stanowi sposobność poznania kadry 
akademickiej, studentów lat starszych oraz zapoznania się z miastem, 
warunkami życia i studiowania w Polsce.

JĘZYKOWA SZKOŁA LETNIA

Każdy uczestnik Językowej Szkoły Letniej otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. 
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Social Media
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.

Pod opieką naukową Uniwersytetu Opolskiego – 
Wydziału Przyrodniczo -Technicznego znajdują 
się wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie, 
które są uznawane za jedne z najceniejszych na 
świecie. To tu dokonano sensacyjnego odkrycia 
triasowych pradinozaurów. W kamieniołomie 
urządzono ogromny Dinopark. 

        Krasiejów – cmentarzysko dinozaurów

Wiek kości znajdowanych w 
Krasiejowie określany jest na około 225 

mln lat
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SPORT JEST NASZĄ PASJĄ

Uniwersytet Opolski to także prężne środowisko sportowe. Studenci mogą realizować 
swoje pasje w kilkunastu sekcjach i kilkudziesięciu dyscyplinach sportowych. Najlepsi 
rywalizują na Akademickich Mistrzostwach Polski. 

Naszą chlubą są pierwszoligowe siatkarki UniOpole, a także sekcja badmintonistów, która 
regularnie zdobywa Akademickie Mistrzostwo Polski. Na Uniwersytecie Opolskim 
studiowali olimpijczycy i reprezentanci Polski.  

12 sekcji sportowych

300 trenujących studentów 

120 studentów reprezentujących uniwersytet na ogólnopolskich zawodach

15 turniejów organizowanych rocznie na Uniwersytecie Opolskim
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To projekt studentów 
Uniwersytetu Opolskiego, 

działaczy AZS UO, polegający na 
zaproszeniu  uczelni z całej 

Polski do wyścigów ,,smoczymi 
łodziami'' na rzecze Odrze. 

Podczas wyścigu odbywają się 
również derby Opola

Regaty Piastowskie 

05


Nasi byli  studenci:  Adrian 
Dziółko - olimpijczyk z RIO 2016 

(badminton) , Janusz Trzepizur -  
olimpijczyk z Moskwy (skok 

wzwyż), Beata Kucharzewska - 
olimpijka z Atlanty 1996 (judo)

Olimpijczycy na UO

04

To najbardziej zasłużona 
sekcja na Uniwersytecie 

Opolskim. Nasi zawodnicy 
zdobyli cztery razy z 

rzędu Akademickie 
Mistrzostwo Polski. 
Wygrywali także na 

turniejach 
międzynarodowych  

Badminton

03

To liga piłki nożnej, w 
której drużyny 

reprezentują wydziały 
UO. Zwycięzca dostaje 

przechodni puchar 
rektora

Liga Mistrzów UO

02

27

Numbered Infographic Designs

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.



24-godzinne zawody w 24 
dyscyplinach, organizowane 

wspólnie z AZS PO 

Opolska Doba Sportu

01
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Social Media



Concept - Powerpoint Presentation Template

  
Concept Digital INC.

+12 987 654 32 11

Concept 29

Our Portfolio / 4 Column colorful Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

To kulturalne serce Uniwersytetu 
Opolskiego. W roku akademickim odbywa 
się tutaj kilkaset imprez: koncertów 
muzycznych, przedstawień, konferencji czy 
spotkań. To jedno z najprężniejszych 
kulturalnie miejsc w Opolu.

STUDENCKIE CENTRUM 

KULTURY

Utworzony w 2017 roku Big Band 
Uniwersytetu Opolskiego ma być 
muzyczną wizytówką uczelni. 

BIG BAND UO

Uniwersytet Opolski organizuje rocznie setki 
spotkań, konferencji, dyskusji. Do Opola 
przyjeżdżają najwięksi naukowcy, najciekawsi 
rozmówcy I przede wszystkim interesujący 
ludzie. Każdy może znaleźć coś dla siebie. 

POROZMAWIAJMY

Największe święto kulturalne w Opolu. Późną 
wiosną przez niemal tydzień studenci bawią się 
na kilkudziesięciu imprezach kulturalnych i 
sportowych. Do Opola zjeżdżają wtedy 
największe gwiazdy muzyki. Opolskie 
Piastonalia to jedna z najlepiej 
zorganizowanych imprez tego typu w Polsce. 

PIASTONALIA
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Mission & Vision

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

Reaktywowany w 2016 roku Bal Uniwersytetu Opolskiego to 
niecodzienna okazja do wspólnej zabawy kadry akademickiej, 
studentów oraz przyjaciół uczelni. Na wydarzenie zapraszane 
są także władze Opola i regionu. 
Szampańska zabawa przy granej na żywo muzyce trwa do 
białego rana. Podczas balu odbywa się też licytacja i zbiórka 
pieniędzy na wybrany cel. 

                   BAL UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
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Our Company Economic Vision 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam.

65 LAT HISTORII

100 000 absolwentów

Nasza uczelnia nie zapomina o swoich 
absolwentach i wzajemnie – absolwenci coraz 
chętniej odwiedzają mury swojej alma mater.

To dla nich organizujemy zjazdy. Przez dwa dni 
uczelnia jest w ich władaniu. 

Na zjazd przyjeżdżają absolwenci z całego świata.  

Studentem Uniwersytetu Opolskiej jest się na zawsze
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Mieści się w Collegium Maius przy placu Kopernika. Składa 
się na nie pięć przepięknie zaaranżowanych sal. 
Przechowuje się tam, dokumentuje i eksponuje materiały, 
pamiątki, dzieła sztuki związane z Uniwersytetem Opolskim, 
przeszłością naukową i kulturową środowiska 
uniwersyteckiego.
Muzeum pełni także funkcję oświatową, promując wiedzę o 
historii Uniwersytetu Opolskiego, jak również przybliżając 
wartościową  i ciekawą tematykę z wybranych działów 
nauki, kultury i sztuki na organizowanych wystawach, 
spotkaniach i wykładach. 

       MUZEUM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
,,Korzenie trzeba szanować. Musimy pokazywać 
kolejnym pokoleniom skąd jesteśmy, bo to daje 
nam siłę, wyobraźnię i ambicje na przyszłość.''

Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja,
założyciel uniwersyteckiego muzeum, kustosz Collegium 

Maius
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What is Our Services?
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Contact Us
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Dziękujemy za uwagę 

i zapraszamy na Uniwersytet Opolski


Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole  

  +48 77 452 70 00

 sekretariat@uni.opole.pl

  facebook.com/UniwersytetOpolski

 twitter.com/uniopole

 www.uni.opole.pl
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