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Zveme Vás na workshop 

ALUMNI II - Jak motivovat absolventy? 
15. 9. 2015, 9:30–16:00 

Anglo-americká vysoká škola 
Letenská 120/5, Praha 1 

Místnost 2.07 

 Workshop naváže na tematicky podobnou akci, která se v rámci projektu IPN KREDO 

uskutečnila v květnu 2015 na Univerzitě Palackého v Olomouci, a dále rozvine některá 

prezentovaná témata. Návaznost je však relativně volná, účast na tomto workshopu 

tudíž není podmíněna absolvováním olomoucké akce. 

 Seminář nabídne vysokým školám náměty, jak si vychovat loajální absolventy, kteří po 

ukončení studia zůstanou škole věrni a stanou se tak „Alumni“ – reprezentanty školy ve 

světě. 

 Workshop se zaměří rovněž na aktivity spojené s profesním a kariérním poradenstvím, 

jakož i na absolventské programy a benefity. 

 Cílem workshopu je představit aktuální dobrou praxi vybraných českých vysokých škol, 

na nichž se práci se studenty a absolventy systematicky věnují, včetně doplnění 

o zahraniční zkušenost. 

 Workshop je určen pracovníkům vysokých škol, do jejichž pracovní náplně patří 

(nebo by patřit mohly) aktivity spojené se studenty a absolventy VŠ, jakož 

i vedoucím představitelům VŠ či fakult, kteří tyto aktivity garantují. 

 Z kapacitních důvodů je za každou vysokou školu možná účast pouze 1–2 osob. 

K účasti na workshopu je nutná registrace, registrujte se prosím nejpozději do 10. září 

zde: http://kredo.reformy-msmt.cz/workshop-15-09-2015 

Na setkání se těší tým expertů KA 05 Veřejná diskuse IPN KREDO 

Petr Uherka 

Radek Palaščák 

Petr Bilík 

Alena Hanzelková 

Miroslav Brada 

 

IPN KREDO 

Bližší informace o Individuálním projektu národním KREDO naleznete na našich webových 

stránkách http://kredo.reformy-msmt.cz, případně po přihlášení na portálu KREDO 

https://kredo.cvut.cz 

Kontaktní osoba 

Ing. Naďa Nevěřilová, e-mail: nada.neverilova@msmt.cz, mob.: 775 733 246 
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Program workshopu 

9:30 - 10:00 Registrace účastníků 

10:00 – 10:15 
Úvodní slovo moderátora: Student – absolvent – alumni, role projektu 
KREDO v oblasti vztahů s absolventy, účel semináře 

Petr Bilík, projekt KREDO 

10:15 – 11:15 

Subtéma I: Jak si vychovat loajální absolventy? 

Motivace vysokých škol k vytváření alumni programů, strategický smysl 

absolventských programů na vysokých školách, motivace studenta-

absolventa k zapojení do absolventského programu vysoké školy 

Jana Ledvinová, Akademie múzických umění 

11:15 - 11:30 Coffee break 

11:30 - 13:00 

Subtéma II: Alumni programy na českých a zahraničních VŠ 

Bonusový program na české VŠ – volba benefitů, výběr a oslovování 

externích partnerů, smluvní vztahy a právní zákulisí, užívání Karty 

absolventa a čerpání benefitů, ochrana osobních údajů 

Eva Blažková, Univerzita Palackého 

ALUMNI za HUMNY 2, tentokrát o bonusových programech zahraničních 

univerzit (Amsterodam, Lovaň, Uppsala) 

Jan Štěpánek, Inovacentrum, České vysoké učení technické 

Specifika práce s Alumni na AAU aneb Sherlock Holmes ve službách 

školství 

Darima Batorová, Anglo-American University 

13:00 - 13:45 Přestávka na oběd 

13:45 - 15:00 

Subtéma III: Kariérní a profesní poradenství jako součást budování 

loajality studenta k vysoké škole 

Dlouhodobá podpora absolventů – přínos pro alma mater, její studenty i 

absolventy 

Markéta Pešťáková, Kariérní centrum, Univerzita Hradec Králové 

Aktivní propojení studentů, absolventů a zaměstnavatelů prostřednictvím 

Kariérního centra MU 

Radoslav Pittner, Kariérní centrum, Masarykova univerzita 

15:00 – 16:00 
Závěrečné shrnutí, diskuze, klíčové závěry 

Komentovaná prohlídka prostor AAU 
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