Milé absolventky a absolventi UTB, 13. dubna 2022 jsme
oslavili 20. výročí založení UTB a při této příležitosti jsme
uspořádali slavnostní shromáždění v nově zrekonstruované
aule

Otevřít e-mail v prohlížeči

Milé absolventky a absolventi UTB,
13. dubna 2022 jsme oslavili 20. výročí založení UTB a při této
příležitosti jsme uspořádali slavnostní shromáždění v nově
zrekonstruované aule, kde řada z Vás zažila své promoce.
Původní aula stará téměř třicet let se proměnila v reprezentativní a
moderně zařízené prostory. Prošla kompletní rekonstrukcí od střechy až
po suterén. Má zcela nové sedačky, vnitřní vybavení, špičkovou
audiotechniku, foyer, nový bufet i sociální zařízení.
Věříme, že se na UTB přijede co nejdříve podívat, a to nejen na nově
zrekonstruovanou aulu. Důvodů budete mít dost, můžete navštívit
konferenci Blockchain, zúčastnit se Baťovy manažerské školy nebo jen
tak navštívit vaše vyučující. :) Pozvánky na řadu našich akcí naleznete v
našem pravidelném newsletteru.
Těšíme se na Vás
Vladimír Sedlařík
rektor Univerzity Tomáše Bati

Baťova manažerská škola

Dne 2. a 3. června 2022 se na UTB uskuteční Baťova manažerská
škola, kterou pravidelně organizuje Fakulta managementu a ekonomiky.
Již 16. běh tohoto kurzu má tematický název: „Krize Vás nepřekvapí,
pokud jste připraveni Vy i Vaši lidé“.
Dopřejte si chvilku pro sebe a přijďte ideálně i se svými kolegy a přáteli
k nám. Přihlášku a program naleznete zde.
Chci vědět více!

Láká vás blokchain a krypto?

KONFERENCE BLOCK'22 JIŽ 30. 4. NA FAME
Ať jste začátečníci nebo profesionálové ve světě kryptoměn a
blockchainu, tuto akci si nenechte ujít.
Program akce je připraven do podoby, kdy si v programu najdou své
začátečníci, kteří se s blockchainem a kryptoměnami teprve seznamují,
ale i ostřílení profesionálové z oboru, kteří už základy dobře znají. Na
konferenci bude také možnost si tyto technologie vlastnoručně osahat
díky workshopům. Chybět nebude ani skvělý catering a networking
během celého dne i na afterparty.
REGISTRACE za cenu 190 Kč dostupná na webu BLOCK'22.
Tam nesmím chybět!

Vědecký festival Zažij vědu na FT

Po covidové pauze v dubnu opět proběhne zlínský vědecký festival Zažij
vědu.
Těšit se můžete na skvělé workshopy, které nabídnou pořádnou dávku
vědomostí, zážitků a zábavy.
Dopolední program je vyhrazen pro střední školy, odpoledního se může
zúčastnit kdokoliv. Zájem bývá velký, proto doporučujeme workshopy
předem rezervovat.
Počet workshopů: 18 a délka trvání každého cca 45 minut
Kdy: 27. 4. 2022 od 9 do 16 hodin
Kde: U15 Laboratorní centrum FT
Návštěvníci budou moci nahlédnout pod pokličku vědních disciplín,
vyzkouší si například práci v laboratoři, naučí se rozpoznávat polymery,
objeví kouzla 3D tiskáren a laserů nebo ochutnají netradiční potraviny.
Chci vědět více!

Jak UTB pomáhá Ukrajině?

Dobrovolníci z UTB uspořádali sbírku, díky které jsme mohli předat
drogerii a potraviny Potravinové bance Zlínského kraje, naplnit
dodávku humanitární pomoci Českého červeného kříže a také
dodávku pro Charitu.
FMK spustilo charitativní prodej designu a umění ze svých ateliérů,
vybrané peníze jdou přímo na účet SOS Ukrajina – fotky, plakáty,
skleněné objekty, oblečení i doplňky si může zakoupit tady.
Nabízíme stipendia pro ukrajinské studenty (aktuálně máme 16
nových studentů).
Studentům a zaměstnancům z Ukrajiny nabízíme kurzy českého
jazyka a služby psychologické porady.
Na FLKŘ proběhl Mapathon, při němž studentky a studenti
mapovali neznámá místa Ukrajiny, aby usnadnili humanitárním
organizacím orientaci v terénu.
Dobrovolníci z řad studentů i zaměstnanců pomáhají v Krajském
asistenčním centru pomoci Ukrajině se samotnou organizací i
tlumočením.
Naši ukrajinští i ruští studenti pomáhají s tlumočením a překlady
UKR/RUS/CZE pro Salesiánský klub, Úřad práce, ZŠ, OSPOD, Unii
kompas aj.
Probíhají osvětové akce pro studenty/zaměstnance i veřejnost. V
polovině března proběhlo diskuzní setkání na téma Ukrajina a my.

Více podrobností

ZÁPIS do Univerzitní mateřské školy
QOČNA

Chcete-li své dítě nebo děti přihlásit, veškeré informace potřebné k
zápisu pro školní rok 2022/2023 jsou zveřejněné na webu UMŠ v sekci
pro zájemce.
Den otevřených dveří v UMŠ:
Kdy: 20.4. a 27.4. od 14:00 do 16:00
Kde: budova U12, nám. T.G.M. 3050

Tady se dozvím více

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.

