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Možnosti
Spolupráce
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O fakultě
Možností spolupráce je celá řada. Níže uvádíme výčet nejčastějších oblastí spolupráce:

• Prezentace firmy v prostorách fakulty a na pořádaných akcích.

• Prezentace firmy formou plakátů umístěných do rámů. Plochy jsou umístěny na frekventovaných 
místech fakulty. Možnost výraznější prezentace v rámci vybrané učebny.

• Spolupráce na aplikovaném výzkum a poradenství.

• Zpracování daného projektu firmy odborníky, případně studenty PEF MENDELU.

• Zprostředkování nabídek pracovních příležitostí (praxe / stáže / částečné úvazky / hpp) vhodných pro 
studenty a absolventy PEF MENDELU.

• Realizace přednášek / workshopů / seminářů v rámci standardní výuky či mimo ni, případně i pro širší 
veřejnost, možnost využít prostor školy pro firemní školení.

• Spolupráce na zadávání závěrečných prací (bakalářské, diplomové, disertační) a projektů.

• Zapojení společnosti do veletrhu pracovních příležitostí.

• Zapojení společnosti do podnikatelského setkání Business Day.

• Možnost prezentace ve fakultním časopise.

• Spolupráce s konkrétním ústavem - poradenství, zapojení do vědeckých projektů.

• Systém partnerství (generální partner, hlavní partner, partner).

Možnosti spolupráce

Vzdělání pro život • www.pef.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně se za 

více než 60 let svého fungování 
může pochlubit více než 20 000 
úspěšnými absolventy. Aktuálně 
studuje na PEF MENDELU téměř 

3000 studentů v oblastech 
manažersko-ekonomických 

a informatických, a to v českém 
i anglickém jazyce.

Úspěšní absolventi PEF MENDELU 
nacházejí uplatnění v oblasti 

ekonomiky, managementu, obchodu, 
ve finančním sektoru, veřejné správě 

nebo jako projektanti informačních 
systémů, programátoři a další IT 

specialisté. Podle průzkumu mezi 
absolventy nemělo 97 procent z nich 
problém najít si ihned po absolutoriu 

zaměstnání.

Fakulta sídlí v prostorách pavilonu 
Q v areálu univerzity v Černých 

Polích, který poskytuje velmi dobré 
prostorové zázemí zaměstnancům 

i studentům, a také moderní výukové 
a výzkumné prostředí. V budově 

se nacházejí 3 velkokapacitní 
posluchárny a 42 seminárních 

učeben vybavených audiovizuální 
technikou a IT.

Délka povinné praxe se liší dle typu studijního programu

Bakalářské studijní programy

Management obchodu a služeb 2 x 280 h

Finanční služby 2 x 400 h

Administrace IS/ICT 2 x 280 h

Ekonomika a management 160 h

Finance 160 h

Navazující magisterské studijní programy 280 h

Bakalářské studijní programy a předměty

Portál praxí

Ústavy fakulty

Doplňující informace

Magisterské studijní programy a předměty

Celkový detailní přehled praxí najdete ZDE.

https://www.pef.mendelu.cz/bakalarske-studium
https://is.mendelu.cz/praxe/index.pl
https://is.mendelu.cz/praxe/index.pl
https://www.pef.mendelu.cz/ustavy-fakulty
https://www.pef.mendelu.cz/navazujici-magisterske-studium
https://pef.mendelu.cz/student/praxe/?psn=717
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bakalářského 
studijního programu

Hlavní partnerstvíBěžné partnerství

www.pef.mendelu.cz

Příklady běžného partnerství:

1. Zdarma zveřejňování nabídek práce a praxe na webových stránkách PEF MENDELU a na interním 
dokumentovém serveru.

2. Zdarma účast firmy na celouniverzitním pracovním veletrhu Kariérní den MENDELU.

3. Umístění loga firmy na webové stránky PEF MENDELU v sekci Spolupráce (Partneři).

4. Umístění loga firmy na panely u vchodu do budovy PEF MENDELU v sekci partneři.

5. Umístění posteru o firmě velikosti A1 na schodišti PEF MENDELU.

6. Umístění posteru velikosti A1 v rámci vybrané konference.

7. Vložení reklamního letáku firmy 1× A4 do materiálů, které dostávají účastníci konference.

8. Umístění posteru velikosti A1 ve vybraném patře mezi učebnami.

9. Umístění posteru velikosti A1 v předsálí fakultního plesu (pravidelná účast cca. 2000 hostů).

10. Umístění loga partnera v materiálech pro hosty fakultního plesu.

11. Inzerce speciální akce firmy na Facebooku PEF MENDELU - 1x ročně.

12. Pozvánka na setkání zástupců firem a vedení fakulty – Business Day PEF MENDELU.

13. Spolupráce při řešení témat zadávaných firmou v rámci seminárních a závěrečných prací a 
studentských projektů.

14. Zvýhodněná nabídka školení a kurzů.

15. Zdarma poskytnutí učebny 1 x ročně o velikosti 30 míst.

16. Spolupráce při řešení témat zadávaných firmou v rámci seminárních, bakalářských a diplomových 
prací.

Příklady hlavního partnerství:

1. Vytvoření firemní učebny pro hlavního partnera (možnost do učebny umístit vizuály, rollupy, 
stojany s letáky, apod.).

2. Zdarma zveřejňování nabídek práce a praxe na webových stránkách PEF MENDELU a na 
interním dokumentovém serveru.

3. Zdarma účast firmy na celouniverzitním pracovním veletrhu Kariérní den Mendelovy 
univerzity v Brně.

4. Umístění loga firmy na webové stránky PEF MENDELU v sekci Spolupráce (Partneři).

5. Umístění loga firmy na panely u vchodu do budovy PEF MENDELU v sekci partneři.

6. Umístění 2 posterů o firmě velikosti A1 na schodišti PEF MENDELU.

7. Umístění posteru velikosti A1 v rámci vybrané konference.

8. Vložení reklamního letáku firmy 2x A4 do materiálů, které dostávají účastníci konference.

9. Umístění 2 posterů velikosti A1 ve vybraném patře mezi učebnami.

10. Umístění posteru velikosti A1 či rollupu v předsálí fakultního plesu (pravidelná účast cca. 2000 
hostů).

11. Umístění rollupu v předsálí fakultního plesu.

12. Umístění loga partnera v materiálech pro hosty fakultního plesu.

13. Inzerce speciální akce firmy na Facebooku PEF MENDELU - 4x ročně.

14. Pozvánka na setkání zástupců firem a vedení fakulty – Business Day PEF MENDELU.

15. Spolupráce při řešení témat zadávaných firmou v rámci seminárních a závěrečných prací  
a studentských projektů.

16. Zvýhodněná nabídka školení a kurzů.

17. Zdarma poskytnutí učebny 1 x ročně o velikosti 30 míst.

18. Spolupráce při řešení témat zadávaných firmou v rámci seminárních, bakalářských 
a diplomových prací.

19. Rozhovor se zástupci společnosti či PR článek v časopise a na webových stránkách.

20. Umístění posteru, rollupu a bannerů v rámci vybrané konference.

21. Informování o partnerství v tištěných médiích (mediálních partnerech fakulty) a informačních 
materiálech vydávaných fakultou.

22. Předvýběr studentů pro bezplatnou měsíční praxi studentů ve firmě.

23. Zodpovědný a transparentní výběr 50 nejlepších studentů PEF MENDELU (prezenční forma 
studia, bakalářský, popř. navazující magisterský stupeň). Při výběru bude zohledněno plnění 
studijního plánu a počet získaných kreditů.
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www.pef.mendelu.cz

V případě zájmu o spolupráci nás 
neváhejte kontaktovat:

Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.

+420 545 132 798

Kancelář: Q100

jiri.urbanek@mendelu.cz

www.pef.mendelu.cz

Kontakt


