Naši milí absolventi, posíláme vám první zprávu z vaší
domovské univerzity. O tom, co všechno vám Klub
absolventů nabízí, co se právě na UTB děje a jak probíhal
podviný semestr na UTB.

Otevřít e-mail v prohlížeči

Naši milí absolventi,
věřím, že jste překonali výzvy posledních měsíců a daří se vám skvěle!
Doufám, že se vám i díky studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
podařilo získat zajímavé pracovní uplatnění, které vás naplňuje a dává
vám smysl i radost.
Moc mě těší, že k vám doputoval první z absolventských
newsletterů, které bychom vám párkrát do roka chtěli poslat. To
proto, abyste věděli, co se na vaší alma mater zrovna děje, jak rosteme
a do čeho se můžete zapojit i vy. U nás máte stále dveře otevřené a ve
jménu pětice hodnot UTB, kterými jsou podnikavost, otevřenost,
užitečnost, tvořivost a odpovědnost bychom s vámi chtěli udržet
přátelské i profesní POUTO ideálně navždy.
Napadá vás už teď možnost či
příležitost, jak bychom se mohli
vzájemně obohatit? Chtěli byste
se zapojit například do výuky,
která se týká oboru, v němž
pracujete? Nabídnout šikovným
studentům stáže ve své firmě?
Propojit praxi s výzkumem a
posunout tak své výstupy zase o
kus dál? Neváhejte se obrátit na
absolventi@utb.cz.
Přeji vám mnoho úspěchů
pracovním i osobním životě
poklidné léto plné zdraví.
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Vladimír Sedlařík
rektor Univerzity Tomáše Bati

UTB na audio vlně

Poslouchejte, jak to zní na UTB! Naše knihovna začala vydávat první
univerzitní podcast*! Startujeme příběhy našich akademiků,
jejich života i práce #HomoAcademicus. Copak jste nepřemýšleli, co
se asi děje, když učitelé zavřou dveře poslucháren? A v plánu toho je
mnohem víc! Za humny jsou už pořady z vědecké dílny Fakulty
technologické, kdy nad sklenkou vína probereme nejednu populárně
vědeckou zajímavost. Science Wine už brzo! Nechte se překvapit a radši
sledujte i náš instagram.
Svou UTB radost do ucha se zvučným názvem UTB utebe můžete už teď
pohodlně naladit na webu, Spotify nebo Apple Podcasts.
*Co to jsou ty podcasty? Audiopořady, které můžete poslouchat na
internetu – třeba přes Spotify. Jsou to rozhovory, diskuze i zprávy, u
kterých si sami vybíráte, co a kdy budete poslouchat.

Poslouchám!

Universalia
Dáváte přednost psanému
textu? UTB vydává vlastní
magazín o dění na univerzitě a
jejích fakultách.

Čtu!

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně letos slaví čtvrtstoletí! A
protože nezapomínáme na nikoho, kdo prošel dveřmi naší fakulty,
chystáme Setkání (nejen) absolventů, v pátek 18. 9. 2020 od
14:00 do 24:00 přímo u nás na fakultě.
Co vás čeká?
V budově fakulty a jejím okolí chystáme originální program, během
kterého představíme moderní tvář FaME, ale rozhodně se připravte i na
pořádnou dávku nostalgie a vzpomínání. Chybět nesmí ani dobrá
muzika, chill-out zóny, občerstvení nebo třeba náš FaME shop.
Těšíme se v září!

Přihlaste se tady!

Podivný semestr na
FMK

Studovat plasty &
žít ekologicky na FT

Letní semestr se na Fakultě
multimediálních komunikací po
měsíci normální výuky proměnil
na období nekonečného čekání
návratu
do
školy,
online
přednášek a video-konzultací.

I ve Zlíně roste věda světového
významu. Spolu s Ústavem
inženýrství
ochrany
životního prostředí jsme jako
jediná česká univerzita součástí
strategického projektu SEALIVE.
Tato zkratka pod sebou skrývá
velkolepé ambice v podobě
oběhového
hospodářství,
pokročilých
biotechnologií
a
řešení, která ochrání naše země
a moře před kontaminací plasty.
Víc o projektu financovaném
Evropskou
unií
v
rámci
programu H2020 se dozvíte od
samotného
ředitele
ústavu,
Marka Koutného, kterého jsme
pro vás vyzpovídali.

Studenti uměleckých oborů byli
bez dílen, ateliérů, techniky a
softwarů odkázáni na prostředí
svých dávno opuštěných dětských
pokojíků.
Jak studenti prožívali toto období
reflektovala Výstava Podivný
semestr ve fakultní galerii G18.
Ta je sice nyní kvůli mimořádným
opatřením zavřená, na podzim má
ale
připraveno
hned
několik
výstav. Sledujte ji na jejich
sociálních sítích nebo webu

Konec jednorázových
plastů?

Proč je dobré být v Klubu absolventů UTB?
Na našich absolventech nám záleží a chceme být s vámi stále v
kontaktu! K tomu vám navíc přinášíme několik výhod, které s členstvím
v Klubu absolventů získáváte:
reklamní předměty UTB za studentské ceny
10 % sleva na tisk v Nakladatelství UTB
10 % sleva na vzdělávací kurzy Univerzity třetího věku
3 roky členství v Knihovně UTB ZDARMA
10% sleva na hotelové ubytování na VŠ kolejích UTB
20% sleva na vstup do wellness centra hotelu Alexandria v
Luhačovicích

Více o klubu absolventů

Zůstaňte s UTB v kontaktu!
Sdílejte newsletter se svými spolužáky! Těm, kteří nejsou v Klubu
absolventů, newsletter bohužel nepřijde.

Kdo newslettery nedostává, jako by nebyl. Odhlásit se vždy můžete tady.

