ZPRÁVY

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT NA VYSOKÉ ŠKOLE BÁŇSKÉ–
TECHNICKÉ UNIVERZITĚ OSTRAVA
Ve dnech 8. a 9. března letošního roku se na akademické půdě Vysoké školy báňské-Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) uskutečnil již 4. ročník
projektu SYMBIÓZA 2005. Přímo na půdě univerzity
se sešlo téměř 90 ﬁrem z celé České republiky, které
přijely nabídnout studentům i absolventům budoucí
zaměstnání.

i materiálů. Kromě toho se uskutečnily individuální
prezentace ﬁrem v přednáškových místnostech. Zároveň v průběhu celého dne probíhaly osobní pohovory personalistů ﬁrem s vhodnými vytipovanými
zájemci. V neposlední řadě jsou informace o ﬁrmách
k dispozici ve speciálním čísle univerzitního časopisu Akademik, které vyšlo speciálně u příležitosti
SYMBIÓZY.

Akci pod názvem SYMBIÓZA, která je pořádána
pod záštitou rektora VŠB-TUO prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc., organizovalo i letos INFOCENTRUM VŠB-TUO, které v rámci Poradenského centra VŠB-TUO
zajišťuje na univerzitě profesní poradenství. Partnerem
projektu je statutární město Ostrava.

SYMBIÓZA 2005 se i letos stala největší akcí svého druhu v České republice. Tento fakt odráží nejen
kvalitní práci pořadatelů, kteří se již 9. rokem snaží
o co nejlepší uplatnění absolventů VŠB-TUO v praxi,
ale signalizuje především pozitivní trend zvyšující
se spokojenosti zaměstnavatelů s úrovní absolventů
VŠB-TUO. Proto řada ﬁrem neváhala přijet přes půl
republiky, aby zde našla potenciální zaměstnance do
svých řad a mohla jim sdělit: „Máme o Vás zájem!“,
jak si celá řada studentů vyslechla.

Zástupci ﬁrem se sešli s managementem univerzity
a fakult na informačním semináři, který byl zaměřen
na změny, které vyplývají z přechodu na strukturované studium na univerzitě. Poté se konala jednotlivá
setkání managementu univerzity včetně odborníků ze
specializovaných kateder s managementem jednotlivých ﬁrem. Z těchto setkání vzešlo několik projektů
na zajímavou odbornou spolupráci, ﬁrmy se rovněž
zajímaly o nabídku vzdělávacích projektů vytvořených
na míru dle jejich představ apod.

Pro zájemce o další informace jsou k dispozici
webové stránky http://ic.vsb.cz.

Druhý den proběhly prezentace ﬁrem před studenty a absolventy VŠB-TUO. Podle prvních odhadů se
akce zúčastnilo přes 4 500 návštěvníků, a to zejména
studentů 4. a 5. ročníků všech fakult. Samozřejmostí je
rektorské volno, které dostali tentokrát kromě již zmíněných studentů 4. a 5. ročníků i studenti posledních,
tj. 3. ročníků bakalářského studia, kteří by měli jít po
absolvování studia do praxe.
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Firmy se studentům prezentovaly ve svých stáncích, kde jim předávaly velké množství informací
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