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Článek 1 
Obecná ustanovení 

(1) Tato směrnice upravuje činnosti a provoz Kariérního centra Vysoké školy technické 
a ekonomické v Českých Budějovicích (dále též „KC VŠTE“). 

(2) KC VŠTE řídí vedoucí Úseku vnějších vztahů (dále jen „ÚVV)“.  

(3) KC VŠTE spolupracuje a koordinuje svoji činnost s prorektorem – statutárním zástup-
cem rektora, prorektorem pro tvůrčí činnost, kancléřem, ředitelem pro administraci 
studia a celoživotní vzdělávání, řediteli ústavů, vedoucím Úseku zahraničních vztahů 
a kvestorem. 
 

Článek 2 
Strategické priority, cíle a nástroje Kariérního centra VŠTE 

(1) KC VŠTE pomocí strategických priorit, cílů a nástrojů si klade za cíl snižovat standar-
dizovanou míru nezaměstnanosti absolventů VŠTE. KC VŠTE pomáhá studentům i ab-
solventům s uplatněním na trhu práce prostřednictvím navázaných kontaktů s pod-
niky či dalšími subjekty na pracovním trhu. KC VŠTE umožňuje doplnění odborné 
kvalifikace, a to formou poskytovaných vlastních kurzů, kurzů Centra celoživotního 
vzdělávání, workshopů, prezentací, konzultací s odborníky apod. KC VŠTE připravuje 
přednášky, diskuse a besedy s hosty především ze spolupracujících firem a institucí 
na témata, spojená s rozvojem pracovních kompetencí a dovedností.  

 

Článek 3 

Činnost Kariérního Centra VŠTE s absolventy VŠTE 

(1) KC VŠTE pomáhá absolventům s uplatněním na trhu práce prostřednictvím naváza-
ných kontaktů s podniky či dalšími subjekty na pracovním trhu. Pomáhá absolven-
tům VŠTE s doplněním odborné kvalifikace, a to formou poskytovaných vlastních 
kurzů, kurzů Centra celoživotního vzdělávání, workshopů, prezentací, konzultací 
s odborníky apod. KC VŠTE propojuje absolventy s podnikovou praxí, aktivně vyhle-
dává možnosti uplatnění absolventů VŠTE, zprostředkovává setkání či předává kon-
takty. Průběžně s absolventy pracuje a monitoruje jejich uplatnění na trhu práce.  

(2) Pokud má absolvent zájem o pomoc s uplatněním na trhu práce, kontaktuje KC VŠTE. 
Referent Kariérního centra (dále jen „RKC“) zjistí potřeby absolventa, zda má zájem 
o kurz nebo o uplatnění na trhu práce. RKC nabídne absolventovi možnosti k pokrytí 
jeho potřeb až do ukončení procesu. 

(3) Činnost KC VŠTE ve spolupráci s absolventy VŠTE je znázorněna v Příloze č. 1. 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/smernice_c_3_2020_cinnost_karierniho_centra_vste/priloha_c_1/
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Článek 4 

Činnost Kariérního Centra VŠTE se studenty VŠTE 

(1) KC VŠTE pomáhá studentům VŠTE se zvyšováním kvalifikace formou poskytovaných 
vlastních kurzů, kurzů Centra celoživotního vzdělávání, workshopů, prezentací, kon-
zultací s odborníky apod. Zároveň KC pomáhá studentům VŠTE s výběrem vhodné 
firmy pro vykonání praxe či zprostředkování brigády. KC VŠTE aktivně monitoruje 
průběh praxe, a to jak z pohledu firmy, tak studenta, s cílem možné budoucí spolu-
práce.  

(2) Pokud má student zájem o pomoc související s budoucím uplatněním na trhu práce, 
kontaktuje KC VŠTE. RKC zjistí potřeby studenta, zda má zájem o kurz nebo praxi či 
brigádu. RKC nabídne studentovi možnosti k pokrytí jeho potřeb až do ukončení pro-
cesu. 

(3) Činnost KC VŠTE ve spolupráci se studenty VŠTE je znázorněna v Příloze č. 2. 

 

Článek 5 
Činnost Kariérního Centra VŠTE se žáky středních škol 

(1) KC VŠTE spolupracuje se středními školami za účelem propagace VŠTE a za účelem 
náboru žáků středních škol ke studiu na VŠTE. Referent pro střední školy nabízí ve 
vybraném portfoliu technické nebo ekonomické zaměření pro konkrétní školy. Dále 
nabízí prezentace pro žáky středních škol na téma výběru vhodného programu na 
VŠTE a následné uplatnění na trhu práce. Prezentace jsou zajišťovány ve spolupráci 
s ústavy VŠTE a se studenty VŠTE. 

(2) Žák střední školy si může následně podat přihlášku na VŠTE dle platného harmono-
gramu akademického roku. 

(3) Činnost KC VŠTE ve spolupráci se žáky středních škol je znázorněna v Příloze č. 3. 

 

Článek 6 
Činnost Kariérního Centra VŠTE s podnikatelskými subjekty 

(1) KC VŠTE ve spolupráci s ÚVV aktivně udržuje a rozšiřuje styk s podnikatelským pro-
středím, spravuje databázi spolupracujících podniků a flexibilně reaguje na změny na 
trhu práce.  

(2) Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty KC VŠTE připravuje workshopy či setkání 
s manažery, pravidelně předává mezi studenty a absolventy nabídky firem na pra-
covní pozice či možnost absolvování praxe a monitoruje obsazování pozic, spokoje-
nost podniků i studentů/absolventů i díky společným setkáním. 

(3) Činnost KC VŠTE ve spolupráci s podnikatelskými subjekty je znázorněna v Pří-
loze č. 4. 

 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/smernice_c_3_2020_cinnost_karierniho_centra_vste/priloha_c_2/
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/smernice_c_3_2020_cinnost_karierniho_centra_vste/priloha_c_3/
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/smernice_c_3_2020_cinnost_karierniho_centra_vste/priloha_c_4/
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/smernice_c_3_2020_cinnost_karierniho_centra_vste/priloha_c_4/


 3 

 

 

Článek 7 
Materiálně technické zajištění KC VŠTE 

(1) Prostory KC VŠTE se nacházejí v budově C areálu VŠTE, Okružní 517/10, České Bu-
dějovice.  

(2) Technické a komunikační prostředky a vybavení KC VŠTE využívají studenti a ná-
vštěvníci v provozních hodinách KC VŠTE, které jsou uvedeny na webových strán-
kách školy. 

 

Přílohy 
Příloha č. 1 – algoritmus – Absolvent VŠTE 
Příloha č. 2 – algoritmus – Student VŠTE 
Příloha č. 3 – algoritmus – Střední školy 
Příloha č. 4 – algoritmus – Podnikatelské subjekty 
 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/smernice_c_3_2020_cinnost_karierniho_centra_vste/priloha_c_1/
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/smernice_c_3_2020_cinnost_karierniho_centra_vste/priloha_c_2/
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/smernice_c_3_2020_cinnost_karierniho_centra_vste/priloha_c_3/
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/smernice_c_3_2020_cinnost_karierniho_centra_vste/priloha_c_4/

