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

Milí absolventi,
začíná advent a s tím neodmyslitelně přichází část roku, na kterou se
všichni tolik těšíme. I když stále procházíme nelehkým obdobím, na
univerzitě se stále něco nového děje. Vzděláváme, bádáme, pomáháme.
A chceme se o to podělit i s Vámi!
Přeji vám hezké Vánoce a pevné zdraví
Vladimír Sedlařík
rektor Univerzity Tomáše Bati

Velké stěhování budovy U1

Možná už k vám ta novina doputovala. Budova U1, kde sídlila část
Fakulty technologické, musela být vystěhována. Objekt, který na
místě stojí od roku 1932 a samotné fakultě sloužil přes 50 let,
má své nejlepší období bohužel za sebou.
Přes půl století působení Fakulty technologické v budově U1 je dlouhá
doba a kdyby budova sama uměla vyprávět, jistě by to vydalo na knihu.
Bohužel to však neumí, a tak prosíme vás. Máte nějakou
vtipnou/romantickou/nostalgickou/seriózní/neseriózní
vzpomínku na budovu U1 (fotku, příběh, cokoliv)? Pošlete ji na
propagace@ft.utb.cz. Na sociálních sítích fakulty se teď bude
na „Ú jedničku“ hodně vzpomínat a každý váš postřeh je důležitým
střípkem mozaiky její historie.

Nejlepší čas na vědu? Hlavně v noci

Po loňské pauze proběhl 24. září 2021 oblíbený festival
věnovaný vědě – Noc vědců. Tentokrát na téma čas.
Návštěvníci mohli nahlédnout například do prostor FLKŘ, CPS, LCFT
nebo Zlínského zámku a užít si večer plný experimentů, workshopů a
přednášek.
Při této příležitosti se také dočkala svého rozšíření naučná hra Nevím,
dál!, kterou si můžete vyzkoušet na nevimdal.cz.
Děkujeme všem, kdo si našli čas na vědu a těšíme se zase za rok.

Berabot, robot chránící rajčata,
dostává svou podobu

V laboratořích Fakulty aplikované informatiky vzniká unikátní
monitorovací systém na ochranu rajčat. BERABOT (BE – Bezdínek,
RA – rajčata, BOT – robot) zodpovědně zkontroluje každé rajče ve
velkoplošných sklenících, upozorní na potencionální škůdce, předpoví
sklizeň a indentifikuje nedostatky v pracovních harmonogramech.
Pracují na něm vědci z Ústavu informatiky a umělé inteligence FAI
společně s divizí Efektivní ICT zlínského holdingu NWT a.s. a s agronomy
a rostlinolékaři z Farmy Bezdínek v Dolní Lutyni.
Více se dočtete tady

FMK má nové talenty!

Po dvouleté pauze se na konci října vrátila na scénu soutěž
Talent FMK, která propojuje studenty Fakulty multimediálních
komunikací s praxí díky zpracovávání kreativních marketingových
strategií. Do Talentu FMK se přihlásilo přes 60 soutěžících, kteří měli 24
hodin na to, aby se popasovali se zadáním od 6 firem a organizací
– Škoda Auto, Jihlavanka, Virtas, Datart, Zlínský makléř Tomáš Konior a
město Zlín.
Jak se nová generace FMK studentů poprala se všemi zadáními?
To se dozvíte tady!

Co dalšího se děje na
UTB?
Fakulta multimediálních komunikací
představí svou tvorbu na EXPO 2020 v
Dubaji,
studenti pomáhali v oblasti zasažené
tornádem,
studenti vytvořili nový spolek UTB za klima,
společně s Trinity Bank jsme založili fond
pro talentované studenty,
v Ateliéru audiovizuální tvorby vzniká
ambiciózní snímek Ostrov svobody.

Nejen o tom všem se dočtete v
nejnovějším vydání magazínu
Universalia.

Čtěte tady!

Máme pro vás nový absolventský benefit!

Být v Klubu absolventů stojí za to! Díky spolupráci s DATARTEM můžete
využít speciálních cen právě pro vás. Bude stačit, když se registrujete na
www.datart.cz/VIP a u toho vyplníte VIP registrační
kód: VIPUTBABSOLVENT21. Poté se vám už ceny všech výrobků
přepočítají. Všechny informace o tom, jak to funguje, najdete tady.
Připomeňte si všechny benefity, které díky Klubu absolventů máte:

Chci všechno vědět

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.

