26. VELETRH
PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ
14. DUBNA

NEJLEPŠÍ
BAKALÁŘKY
A DIPLOMKY
ROKU 2020

Veletrh pracovních příležitostí při
Západočeské univerzitě v Plzni
je už tradiční akce, která dává
studentům i absolventům možnost
setkat se s českými i zahraničními zaměstnavateli, nabrat cenné
kontakty, vyhlédnout si budoucí
působiště, nasměrovat kariéru.
Za běžných podmínek se tak děje
osobně v prostorách univerzity,
za aktuálního epidemického
stavu alespoň elektronicky. Online
veletrh se tak uskuteční na webu
iKariera.cz. Spolu s univerzitou ho
pořádají Stavovská unie studentů
ZČU v Plzni a organizace IAESTE
ZČU Plzeň. �

Jednou z událostí, o které Západočeskou univerzitu připravila koronavirová pandemie, byla oblíbená
výstava kvalifikačních prací Fakulty
designu a umění Ladislava Sutnara.
Nicméně Sutnarka se mohla umem
svých absolventek a absolventů pochlubit i tak, neboť výstavu Nejlepší
bakalářky a diplomky roku 2020
uspořádala na webu. Na adrese
fdu.zcu.cz/bp_dp2020 jsou stále
k vidění. Přijměte tedy pozvánku
na virtuální prohlídku. �

PLZEŇ DESIGN
ONLINE TRH
Projekt Plzeň Design pod hlavičkou neziskové organizace Plzeň
2015 představuje veřejnosti kvalitní produkty pocházející z dílen
českých autorů. Plzeň Design
online trh je pak ideální možnost
pro všechny, kteří chtějí podpořit regionální výrobce a získat
jedinečné výrobky od oblečení
a šperků přes doplňky a dekorace
po hračky i v této nejisté době.
Web plzendesign.cz jim poslouží jako rozcestník na stránky
zapojených designérů, kde si lze
jejich zboží prohlížet i objednávat.
Jedním z partnerů projektu je naše
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. �

Jaká bude naše budoucnost? Na tuto otázku se budou soustředit letošní Plzeňské rozhovory, tradiční
akce Západočeské univerzity, která
už šest let zprostředkovává široké
veřejnosti debaty na aktuální
témata. Odborníci z Čech a USA se
letos s publikem setkají prostřednictvím tří živě vysílaných online
webinářů, přičemž první se zaměří
na ekologické téma udržitelnosti
a využívání zdrojů, druhý na proměny významu pojmu svoboda
a třetí na budoucnost distančního
vzdělávání. Plzeňské rozhovory
se odehrají ve třech dubnových
termínech. Více o akci najdete na
webu uspoint.zcu.cz. �
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Komunikace očkování se nějak nedaří. Naši studenti vše
vzali do svých rukou a vytvořili dvě kampaně, které by
mohly pohled na očkování určitě změnit. Na ministerstvu
zdravotnictví, kam své návrhy poslali, kampaň zřejmě nikoho
neoslovila, ale na našem Facebooku vlnu pozitivního zájmu
rozhodně vzbudila.

SLEDUJTE NÁS → Dění na Západočeské univerzitě
v Plzni můžete sledovat prostřednictvím sociálních
sítí i zpravodajského webu. Jsme na Facebooku,
Instagramu, YouTube, Twitteru a na info.zcu.cz.

PLZEŇSKÉ
ROZHOVORY
13., 20. A 27. DUBNA

12. února / 13:30

pozvánky

Z – jaro 2021

ZČU

11. února / 11:25

11. února jsme připomněli Mezinárodní den žen
a dívek ve vědě. Svátek, který se slaví od roku
2015, má připomenout zásadní úlohu žen
ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení
do výzkumné činnosti. Náš příspěvek vyvolal
především u mužské části našich fanoušků
diskuzi, proč se ženy do vědy více nezapojují.

17. března / 17:54

O tom, že vnímání těžkostí života může
být velmi relativní, vás přesvědčila zpráva
o studentce Vendule Duškové. Přestože je
tato usměvavá dívka kvůli vrozené vadě
upoutána na vozík, zvládá nejen úspěšně
studovat na Fakultě zdravotnických
studií, ale i být nejúspěšnější českou
paraplavkyní. Klobouček!

na zdi
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