O co jde?
Hledáme univerzitní nadšence, kteří by rádi MUNI prezentovali na středních školách!





Máš rád/a univerzitu?
Užíváš si prezentování před větší skupinou lidí?
Baví tě osobní komunikace (e-mailová, telefonická, a hlavně: tváří v tvář)?
Potřebuješ si trošku přivydělat?

Chceme pro akademický rok 2019 / 2020 vytvořit síť 10 „ambasadorů MUNI“, z nichž každý by měl na
starost 1 oblast z ČR nebo SK. Na výběr jsou následující oblasti:











1. Brno a okolí
2. Jihomoravský kraj
3. Zlínský kraj
4. Olomoucký kraj
5. Moravskoslezský kraj
6. Kraj Vysočina
7. Jihočeský kraj, případně Středočeský
8. Pardubický + Královehradecký kraj
9. Slovensko - “západ” (kraje: Trenčianský, Žilinský, Nitranský, Trnavský, Bratislavský)
10. Slovensko - “východ” (kraje: Prešovský, Košický + Banskobystrický)

Pokud si vybereš daný kraj, oslovíme společně střední školy v daném území, představíme tě a nadále
bude veškerá komunikace se školami (nejčastěji s kantory či výchovnými poradci) na tobě. Primárně
oslovujeme partnerské střední školy naší univerzity, dále na základě našich vstupních kritérií můžeš
určitě kontaktovat školy další. Pokud z dané oblasti pocházíš, tím lépe – není nad osobní známosti na
škole  Prezentací takto za sezónu říjen 2019 – únor 2020 ideálně absolvuješ v dané oblasti 6 (na 6
různých školách).
Co taková prezentace obnáší?
Našim hlavním cílem je představit univerzitu středoškolákům, přiblížit jim její fungování a hlavně vše, co
jim můžeme nabídnout – prostřednictvím osobní prezentace doprovázené powerpointem. Po každé
takové prezentaci studenti dostanou prostor pro své dotazy; prezentace typicky trvá 45 – 60 minut.
Konkrétní informace se dozvíš na úvodním školení, kde od nás dostaneš také veškeré podklady.
Jak tě odměníme?
Podepíšeme spolu DPP, odměnu vyplatíme bezhotovostně vždy za uplynulý měsíc:
-

e-mailová komunikace, účast na školení k prezentacím + společných schůzkách: 120 Kč / hod
1 prezentace: 600 – 1000 Kč (dle dojezdové vzdálenosti)
náklady na cestu budou zpětně uhrazeny – ve výši doloženého jízdného

Jak to vypadá časově?
Termíny prezentací na středních školách si budeš plánovat sám/sama. Je však třeba počítat s tím, že
se snažíme vycházet vstříc dané střední škole a také oslovit dostatek studentů – za nás má smysl
prezentovat pro skupinu minimálně 30 studentů – ideálně 3. a 4. ročníky SŠ. Když se přijdou podívat i
druháci, určitě to nevadí 

Harmonogram projektu
Červenec, srpen: nábor studentů
Září: úvodní schůzka, workshop na prezentování, podpis smluv
Říjen: oslovení škol z jednotlivých oblastí, předání komunikace ambasadorům
Říjen – únor: realizace projektu
Březen: vyhodnocení

Na koho se můžeš obrátit?
Veronika
Čáslavová,
caslavova@rect.muni.cz

asistentka

marketingu,

koordinátorka

projektu;

736 457 840;

Simona Lacinová, manažerka vnějších vztahů – uchazeči o studium na MUNI; 608 622 723;
lacinova@rect.muni.cz

