
 

Základní informace o projektu Nadaní studenti  

a jak se do něj přihlásit 

Projekt Nadaní studenti, který bude realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, probíhá pod garancí prof. Dr. Ing. 

Drahomíry Pavelkové. 

Je zacílen na talentované studenty 2. ročníku bakalářského studia a studenty 1. ročníku navazujícího 

magisterského studia prezenční formy, nabízí prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem v praxi a 

zvýšení šance studentů na dobré uplatnění na trhu práce.  

V rámci projektu absolvují studenti: 

• přednášky a semináře (vedené odborníky z praxe, interaktivní formou výuky, řízené diskuze); 

• odborné stáže; 

• zpracují projekt zadaný a realizovaný pro potřeby praxe (možnost využití výsledků projektu v diplomové 

práci). 

Účast studentů v projektu je ukončena získáním certifikátu udělovaného FaME UTB ve Zlíně a partnerskými 

organizacemi na promocích. 

Do studijního plánu studentů se projekt promítá následovně: 

2. ročník BSP nebo 1. ročník MSP (letní semestr): předmět Řízení organizací 1 z bloku B1  (6 kreditů, klz) členění:

 a) seminář (3 hod 1x za 14 dnů); b) stáž v partnerské organizaci 

3. ročník BSP nebo 2. ročník MSP (zimní semestr): předmět Řízení organizací 2 z bloku B2 (6 kreditů, klz) členění:

 a) seminář (3 hod 1x za 14 dnů); b) realizace konkrétního projektu v partnerské organizaci 

Absolventi tohoto projektu mají splněnu povinnost odborné praxe, která je součástí předmětu Příprava 

bakalářské/diplomové práce a odborná praxe (PPBP/PDIP2). 

Pro přihlášení do projektu dodejte:  

▪ žádost o zařazení do projektu Nadaní studenti (https://ns.fame.utb.cz/files/zadost-ns.docx)  
▪ CV v jazyce českém (doporučená šablona pro CV) (https://ns.fame.utb.cz/files/CV_CZ.docx) 
▪ Krátký motivační dopis; 
▪ bakalářskou práci (platí jen pro studenty MSP, kteří nestudovali BSP na FaME) 

Doporučený studijní průměr pro přihlášené zájemce je do 2,00. 

Veškeré výše (v odrážkách) uvedené podklady dodejte do 14. listopadu 2022 osobně nebo e-mailem p. 

Tomancové. 

Ing. Lucie Tomancová, Ph.D., U2-312 b, tomancova@utb.cz, Mobil: +420 734 644 571, Tel: +420 576 038 009 

V případě dotazů se neváhejte na paní Tomancovou osobně nebo e-mailem či telefonicky obrátit. 

                                                           
1 definitivní počet studentů přijatých do projektu určuje komise, uvedené číslo je orientační 
2 povinně volitelné předměty 
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