
KALENDARZ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 2022 

IDEA I CEL POWSTANIA: Od roku akademickiego 2020/21 Uniwersytet Opolski jest połączony z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową.  PMWSZ została 
wcielona do UO jako 12. wydział Nauk o Zdrowiu. W związku z tym powstał pomysł, by wydać kalendarz na 2021 rok prezentujacy wszystkie wydziały Uniwersytetu 
Opolskiego. Każdy miesiąc to jeden wydział pokazany w specyficzny i chumorystyczny sposób. Kalendarz spotkał się z bardzo dobrym odbiorem, a zdjęcia z sesji 
wykorzystywaliśmy do naszych działań promocyjnych: w mediach społecznościowych, w materiałach prasowych, czy rozmaitych materiałach reklamowych.  

Dobry odbiór kalendarza sprawił, że postanowiliśmy wydać kolejną wersję na 2022 rok. Założenia były podobne jak w roku poprzednim, czyli pokazujemy jako każdy 
miesiąc jeden wydział. Różnica była taka, że postanowiliśmy zrobić kalendarz tematyczny.  

 

OPIS GADŻETU:  Posiłkując się hasłem „Możesz być kim chcesz” stwierdziliśmy, że zaprezentujemy wydziały w sesjach stylizowanych na znane filmy i seriale, z którymi 
młodzież (a to do nich jest kierowany kalendarz) się utożsamia. Naszą ideą było uświadomienie, że studiując na Uniwersytecie Opolskim można być, kim się zamarzy. 
Dodatkowo chieliśmy utrzymać luźny klimat poprzedniego kalendarza.  

I tak styczeń reprezentuje Wydział Chemii z kadrem nawiązującym do słynnego i nagradzanego serialu „Breaking Bad”, luty to Wydział Ekonomiczny jako bohaterowie 
hiszpanskiego serialu „Domek z Papieru”, marzec to Wydział Filologiczny i kultowy film „Stowarzyszenie umarłych poetów”, kwiecień - Wydział Lekarski zobrazowany 
poprzez serial „Chirurdzy”, maj - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki oraz niezapomniany „Powrót do przyszłości”, czerwiec - Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji 
Społecznej zilustrowany poprzez kadr nawiazujący do serialu „House of Cards”, lipiec - Wydział Nauk o Zdrowiu i serial „Siostra Jackie”, sierpień - Wydział Nauk 
Społecznych pokazany poprzez serial „Gra o tron”, wrzesień - Wydział Prawa i Administracji jako bohaterowie serialu „W garniturach”, październik - Wydział Przydniczo 
Techniczny zobrazowany poprzez nawiązanie do „Parku Jurajskiego”, listopad - Wydział Sztuki zobrazowany poprzez filmowy kadr z „Fridy”, a grudzień to Wydział 
Teologiczny przedstawiony w klimacie kultowych „Gwiezdnych Wojen”. 

 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE PRZY JEGO TWORZENIU: Przy tworzeniu kalendarza brało udział kilkudziesięciu studentów, którzy pozowali do zdjęć. Oczywiście w 
każdym miesiącu byli studenci to z konkrentego wydziału. W pracę zaangażowani byli także dziekani wydziałów, którzy pomagali przy koordynowaniu przedsięwzięcia i w 
kontakcie ze studentami.  

 

WYKORZYSTANIE:  Oprócz wydrukowania i rozdania 600 sztuk kalendarza, zdjęcia z sesji są wykorzystywane (podobnie jak w pierwszej edycji), do działań promocyjnych 
Uniwersytetu. Dodatkowo kalendarz pomógł nam zrobić spore zamieszanie w mediach społecznościowych. Wrzucony przed Świętami Bożego Narodzenia post okazał się 
prawdziwym wiralem. Mieliśmy ponad ćwierć miliona reakcji, setki bardzo pozytywnych komentarzy w tym od fachowców z branży, mnóstwo udostępnień i ogromną 
ilość deklaracji maturzystów, którzy chcieliby studiować na UO. Najwięcej chętnych zgłaszało się na Wydział Teologiczny ����. 

 

 



 



 

























 


