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DEN KARIÉRY FSI ZAHÁJIL JARO NA FAKULTĚ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
 
Dne 20. března 2019 proběhl v univerzitním kampusu „Den kariéry FSI“, 
který patřil mezi první jarní vlaštovky Fakulty strojního inženýrství Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.   
 
V lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra se uskutečnil již  
13. ročník Dne kariéry FSI. Své stánky zde rozbalily firmy z průmyslové oblasti, ve 
kterých návštěvníkům zprostředkovaly nejen informace o zaměření své činnosti, 
ale také nabídly pracovní pozice, do kterých poptávají vysokoškolsky vzdělané 
absolventy.  
 
Zástupci firem představili jejich společnosti také prostřednictvím přednášek ve 
Fialovém sále. Studenti tak měli možnost proniknout i do struktury a organizace 
firem. Návštěvníci mohli dále využít příležitosti osobního jednání a konzultací se 
zástupci přítomných podniků.  
 
„Chtěli bychom poděkovat všem zástupcům firem, kteří se této akce účastnili. Těší 
nás jejich zájem o Den kariéry FSI a jsme rádi, že se přihlašují stále další nové 
firmy z průmyslové sféry,“ uvádí prof. Štefan Michna, děkan FSI. 
 
„Zástupci firem nám zasílají zpětné vazby na Den kariéry, jejichž obsah nás vždy 
příjemně potěší. Jsme rádi, když podobné akce pozitivně ovlivňují naši vzájemnou 
spolupráci,“ dodává Ing. Lucie Melničáková z PR oddělení děkana. 
 
Opětovně byli také pozváni i žáci posledních ročníků středních škola a gymnázií, 
tedy ročníků, ve kterých se rozhodují, na jakou vysokou školu se po maturitě 
budou hlásit.  
 
Děkan FSI, prof. Štefan Michna, děkuje prezentujícím firmám za účast. Byly to: 
ČEZ, a. s., 
PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s. r. o., 
TRCZ s. r. o.,  
AutoKabel Krupka s. r. o.,  
Snoeks Automotive CZ s. r. o.,  
AGC Automotive Czech a. s., 
Constellium Extrusions Děčín s. r. o.,  
SG Geotechnika a. s.,  
AQUATEST a. s., 
GESTAMP LOUNY s. r. o.,  
ZF Electronics Klášterec s. r. o., 
Process Automation Solutions s. r. o. – An ATS Company, 
BEUMER Group Czech Republic a. s. 
 
FSI děkuje studentům doktorského studia a prezenčního studia za pomoc při 
organizaci Dne kariéry.  
 
Fotografie k volnému užití: Den Kariéry FSI 2019, archiv FSI, autor Lucie 
Melničáková 
 
Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, lucie.melnicakova@ujep.cz, 475 285 555  
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