Milí absolventi, končící akademická rok byl sice náročný, ale
úspěšně jsme jej zvládli. V letošním kalendářním roce si
připomínáme 20 let od založení naší univerzity.

Otevřít e-mail v prohlížeči

Milé absolventky, milí absolventi,
končící akademický rok byl pro naši univerzitu náročný z důvodu
přetrvávající pandemie onemocnění COVID 19. Troufám si ale říci, že
jsme jej úspěšně zvládli a děkuji za to všem studentům, pedagogům i
ostatním zaměstnancům.
V letošním roce připomínáme 20 let od založení naší univerzity.
Vzhledem k situaci, kdy nebylo možné pořádat akce, jsme k výročí
vytvořili speciální microsite s názvem Je nám 20. Vřele vám doporučuji,
abyste se na ni podívali na www.jenamdvacet.cz. Jistě v ní poznáte
univerzitní budovy a nad texty a fotografiemi uvidíte, jak obrovský kus
cesty univerzita „ušla“, díky práci všech, kteří u jejího zrodu a rozvoje
stáli.
Pevně věřím, že nám situace dovolí se s vámi brzy setkat na některé z
univerzitních akcí.
Přeji vám hodně zdraví a hezké léto
Vladimír Sedlařík
rektor Univerzity Tomáše Bati
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zaměstnavateli. Studenti/absolventi tak mohou snáze najít zajímavé
pracovní pozice a zaměstnavatelé zase vhodné uchazeče.
S novým rozhraním přichází nová vylepšení. Zaměstnavatelé si mohou
vytvořit profil, díky kterému získávají možnost zveřejňovat své pracovní
nabídky, ať už se jedná o hlavní pracovní poměr, stáže, brigády nebo o
spolupráci při závěrečných pracích. Zároveň jim portál automaticky
doporučuje kandidáty z řad studentů/absolventů, které mohou snadno
kontaktovat.
Budeme rádi, když i vy nabídnete zajímavé stáže či jiné pracovní
příležitosti svým mladším kolegům.

Prozkoumat Job Portal

Co dalšího se na
univerzitě děje?
To se dozvíte v magazínu
Universalia, který UTB vydává.
V nejnovějším čísle spolu s
námi
zavzpomínejte na 20
let, které už máme za sebou,
nebo si přečtěte o tom, jak
profesor Petr Stanický (FMK)
jako
jediný
reprezentoval
Českou
republiku
na
Londýnském bienále.
Čtěte tady!

Fakulta aplikované informatiky
oslavila 15 let

1. 1. 2021 uplynulo 15 let od založení Fakulty aplikované informatiky,
která je čtvrtou fakultou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Její zárodek
byla Katedra automatizace a řídicí techniky, která byla na Fakultě
technologické založena již v r. 1986.
V současné době fakulta poskytuje možnosti studia ve 4 bakalářských, 6
magisterských a 3 doktorských studijních programech.
Co vše FAI za 15 let zažila?
Čtěte tady!

Náhradní promoce FaME

Jste absolventem či absolventkou FaME z roku 2020? Chcete si po
loňských zrušených promocích užít náhradní ceremoniál s plnou
parádou? Pak se můžete těšit 3. 9. 2021 v Kongresovém centru Zlín,
kdy pro vás fakulta chystá náhradní termín promocí. Registrujte se,
prosím, už nyní na promoce@fame.utb.cz.

Pepa Kocourek je novým děkanem FMK

Z ředitele Ústavu marketingových komunikací se 15. dubna 2021 stal
děkan Fakulty multimediálních komunikací. Nový děkan Josef Kocourek
se dlouhodobě věnuje budování značek a tvorbě komunikačních
strategií. Ve funkci ředitele ústavu byl tři roky. Na fakultě už ale pracuje
přes 15 let. Nejdříve jako asistent, pedagog a poté jako ředitel
Komunikační agentury, praktického předmětu, který propojuje studenty
uměleckých oborů se studenty marketingových komunikací. Vznikají tak
velmi ojedinělé projekty, které obohacují nejen kulturní dění ve Zlíně.

Více o novém děkanovi

Noví profesoři na Fakultě technologické

Pedagogové na Fakultě technologické neotálí a dále se rozvíjejí i v
nelehké době covidové. Na konci roku 2020 se stali profesory Jiří Mlček,
ředitel Ústavu analýzy a chemie potravin, a Petr Humpolíček, proděkan
pro tvůrčí činnost.
Od května tohoto roku se pak mohou profesorským titulem chlubit
Leona Buňková, působící na Ústavu inženýrství ochrany životního
prostředí, a Michal Staněk z Ústavu výrobního inženýrství. Všem
jmenovaným ze srdce gratulujeme!

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.

