Milí absolventi, vánoční zprávy z vaší univerzity jsou tady.
Otevřít e-mail v prohlížeči

Milí absolventi,
před FAME nám už svítí stromeček, který jsme online rozsvítili. Přichází
tak období, na které se už jistě všichni těšíme. Tento rok byl pro
mnohé z nás zkouškou a museli jsme toho mnoho překonat a
přizpůsobit se nezvyklé situaci. I přesto věřím, že jsme se toho o to
více naučili a odcházíme vyzbrojeni novými dovednostmi a
zkušenostmi.
Přeji vám hezké Vánoce a pevné zdraví.
Vladimír Sedlařík
rektor Univerzity Tomáše Bati

STUDENTI FHS BOJUJÍ S COVIDEM-19
NA VŠECH FRONTÁCH

V současné koronavirové situaci je pozitivní pozorovat nadšení našich
studentů, kteří již během studia své znalosti využívají v praxi. Jejich
nasazení snad nejvýstižněji shrnuje vyjádření jedné ze studentek, Marie
Hanáčkové: „Ani chvíli jsem nepřemýšlela a šla jsem pomoct tam, kde je
to nejvíc potřeba. Je to pro mě zajímavá zkušenost. Člověk si tady
uvědomí pravou hodnotu zdraví.“

Zdravotnická zařízení
Studenti třetích ročníků Ústavu zdravotnických věd FHS jsou zapojeni do
ostrého provozu především v Krajské nemocnici Tomáše Bati. K dispozici
jsou na standardních odděleních, protože samotní zdravotníci těchto
oddělení jsou přesunuti na covidová pracoviště. Další studenti tohoto
ústavu pak pomáhají v sociálních službách hlavně ve Zlínském kraji, např.
v Domově pro seniory v Lukově, kde tráví celodenní směny a jejich práce
je v těchto dnech pro personál domova přímo neocenitelná.

Rodiny zdravotníků
Plné ruce práce mají také studentky a studenti Ústavu školní
pedagogiky FHS. Studenti učitelských oborů pracují především v
mateřských i základních školách, dětských domovech a ve školách s
denním provozem pro děti zdravotníků. Velmi vítaná je také nabídka
ústavu pro školy a rodiny na bezplatnou pomoc při doučování dětí od
1. do 5. ročníku.

Universalia
Co dalšího se na univerzitě
děje? To se dozvíte v
magazínu Universalia, který
UTB vydává. V nejnovějším
čísle se například více dozvíte o
call centru, které vzniklo na
pomoc v trasování nebo o
mezinárodním SEALIVE, který
chce přispět k vyřešení
problému jednorázových
plastů.

Čtěte tady!

Letící hvězdy na FMK

Letošní výstava Diplomky 2020 je pouze výběrem z bohaté sklizně. Na
pozadí onoho výběru diplomových prací není nic menšího než vesmír.
Hvězdy, které vznikají nabalováním prachu mlhoviny, nás vedly k
zaměření výstavy na samotný tvůrčí růst studenta v kreativní
osobnost.
Tento proces dokládají letošní práce na jedné straně ironickou nebo
hluboce empatickou reflexí svého rodiště, jazyka a identity, na druhé
straně průzkumem možností nových technologií, upcyklace a
společensko-kritického designu.
Všechny závěrečné práce jsou letos výsledkem hrdinného souboje
odhodlání a možností. Převážná část z nich vznikala v době celostátní
karantény, kdy musely čekat na povolení vycházení, na zpřístupnění
ateliérů a nakonec i na své autory a autorky, kteří se vyrovnávali s
naprosto novou životní zkušeností tísnivé izolace, nejistoty i strachu.
Na druhou stranu jsou diplomové práce souhrnem mistrovství, které se
absolventky a absolventi postupně učili po celou dobu svého studia,
jsou reprezentativním shrnutím dlouhé iniciační fáze jejich tvorby.

Fotoreport najdete tady

Inženýrem to nekončí.
Staň se doktorem ochrany životního prostředí

Pokud tě to táhne zpátky na Fakultu technologickou, tak tady máme
jednu léčivou novinku. Otevíráme nový Ph.D. program pro ty, které
fascinuje příroda, kteří sní o udržitelném fungování našeho světa a
kvalita životního prostředí jim leží na srdci.
Nově akreditovaný doktorský obor je zaměřen na vědeckou práci a
vývoj technologií, které by měly pomoci nalézt pochopení a řešení.
Problémy s odpady, čistotou ovzduší, půd i vod, recyklací nebo
degradací jsou komplexní a zahrnují nejen chemické a biologické
procesy.

Chci léčit přírodu

Člověk a robot
Letošní Noc vědců si téma
Člověk a robot vzala opravdu k
srdci. Bez počítače či chytrého
telefonu byste si program
vychutnali jen těžko.
Přednášky a podcasty
najdete na webu Noci vědců.
Nevím, dál! je online hra,
která otestuje vaše
přírodovědecké znalosti! Titul z
Fakulty technologické vám sice
může přinést pár bodů navíc,
užijete si ji ale i se svými
znalostmi ze střední a života.

Jdu hrát!

FLKŘ slaví!
V roce 2019 měla Fakulta
logistiky a krizového řízení 10.
narozeniny! A taky že to chtěla
se svými absolventy náležitě
oslavit. Přecejen vás od té doby
odpromovalo více než 3500.
Místo party, ale přišla jarní
karanténa, a tak jsme veškerou
slávu museli odložit.
Pokud vše půjde tak, jak má,
připravte si cestu do Uherského
Hradiště 16. 4. 2021!
Společně doufejme v lepší zítřky
a příznivou situaci a uvidíme se v
dubnu!

Díky za váš názor!
A nakonec chceme poděkovat všem absolventům UTB z let 2018-2020,
kteří vyplnili dotazníkové šetření zaměřené na zjištění kvality výuky
na UTB! Moc si toho vážíme, protože vás jej vyplnilo takřka 600! V
dalším newsletteru se s Vámi o zjištěné výsledky podělíme.

Přejeme vám krásné Vánoce!

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

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.

v

