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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                        Ústí nad Labem 9. 3. 2020 
 
DEN KARIÉRY FSI UPEVNIL VZTAHY S PRŮMYSLOVOU SFÉROU 
 
V průběhu Dne kariéry se FSI domluvila se zástupci podniků z průmyslové sféry 
na další spolupráci.  
 
Dne 4. 3. 2020 pořádala fakulta v prostorách univerzity v letošním roce první Den 
kariéry FSI. Zúčastnilo se ho celkem 10 firem.  
 
Akce proběhla v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (MFC) 
v univerzitním kampusu, kde své stánky rozprostřely firmy podnikající v ústeckém 
regionu v průmyslové sféře. Návštěvníkům a studentům fakulty zprostředkovaly nejen 
informace o zaměření své činnosti, ale také nabídly pracovní pozice, do kterých 
poptávají vysokoškolsky vzdělané absolventy. 
 
„Na Den kariéry bylo přihlášeno celkem 13 firem, bohužel kvůli rozšiřující se epidemii 
koronaviru, tři podniky účast odmítly,“ uvádí Ing. Lucie Melničáková z PR oddělení 
děkana FSI.  
 
Právě Den kariéry FSI umožňuje firmám z kraje na jednom místě studentům představit 
možnosti jejich případného budoucího uplatnění, pokud svůj zájem nasměrují do 
technického vzdělání. Zúčastněné firmy se v rámci Dne kariéry prezentovaly 
prostřednictvím stánků a přednášek, které probíhaly v Purpurovém sálu MFC UJEP. 
Studenti tak měli možnost hlouběji nahlédnout do struktury podniků a jejich 
organizace, dále zde měli možnost domluvit si s HR podniků povinnou praxi, kterou 
musí splnit během studia na vysoké škole.  
 
„Chtěli bychom poděkovat všem zástupcům firem, kteří se této akce účastnili. Těší nás 
jejich zájem a jsme rádi, že se také přihlašují stále další noví vystavovatelé 
z průmyslové sféry,“ uvádí prof. Štefan Michna, děkan FSI. 
 
„V den akce jsme se se zástupci podniků domluvili na další spolupráci v podobě 
exkurzí pro naše akademické pracovníky a studenty, přednášky externích odborníků 
z průmyslové sféry na FSI, nabídky pro studenty v podobě praxí v podnicích apod. 
Tato podpora v oblasti polytechnického vzdělávání je pro naše studenty velice 
přínosná, zejména z hlediska jejich budoucího uplatnění,“ uvádí doc. Ludmila 
Nováková, proděkanka pro vnější vztahy 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. Tuto akci budeme opět pořádat v listopadu 2020,“ dodává Ing. Lucie 
Melničáková.  
 
Děkan FSI, prof. Štefan Michna, děkuje prezentujícím firmám za účast. Byly to: 
AGC Automotive Czech, a. s., AAC Technologies Solutions CR, s. r. o., PARKER 
HANNIFIN INDUSTRIAL, s. r. o., Process Automation Solutions, s. r. o. – An ATS 
Company, UNIPETROL RPA, s. r. o., GESTAMP LOUNY, s. r. o., BEUMER Group 
Czech Republic, a. s., Solitea CDL, a. s., Glencore Agriculture Czech, s. r. o., Palivový 
kombinát Ústí, státní podnik.  
Další poděkování patří studentům doktorského studia FSI za pomoc při organizaci Dne 
kariéry.  
 
Aktivity FSI UJEP směřující k rozvoji polytechnického vzdělávání v Ústeckém 
kraji finančně podporuje Ústecký kraj.  
 
Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, lucie.melnicakova@ujep.cz, 475 285 555  
 
Fotografie k volnému užití: Den Kariéry FSI; archiv FSI UJEP 
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