
Vážené dámy, vážení pánové,  

vašim studentům nabízíme další možnost přijetí bez přijímacích zkoušek k bakalářskému stupni studia na PEF 

MENDELU.  Ve spolupráci s Centrem Informační Společnosti, jsme připravili manažérskou simulační hru Unisim, která v 

sobě spojuje všechny hlavní firemní funkce, tedy marketing včetně vývoje produktů a komunikace, prodej, finance a účetnictví, 

řízení lidských zdrojů i reporting.  

 
Soutěž se bude konat v únoru a to více kolovým způsobem, první část soutěže proběhne přes internet a finále pak přímo na 

půdě univerzity.  

Rádi bychom, aby se tato informace dostala co nejdříve k vaši studentům a ti měli možnost využít této příležitosti a 

zaregistrovali se do soutěže o přijetí na MENDELU a další hodnotné ceny. 

Přínosem pro studenty je už samotná možnost absolvovat manažerskou simulační hru a rozvíjet tak své znalosti a 

schopnosti. Dále pak zúčastnění studenti získají Certifikát o úspěšném absolvování manažerské simulace Unisim, kterým si 

mohou vylepšit své CV. 

 
Odkaz určený pro studenty - sdílejte se studenty 

Pravidla a registrace do soutěže studenti najdou na: www.unisim.cz/pef-mendelu 
Registrace je otevřena do 14.2.2016. 

 
Tato soutěž je výbornou příležitostí pro vaše studenty. Simulační hra je kompletně v českém jazyce, v rámci podpory jsou 

připraveny přehledné a jasné video návody, které vysvětlují celou manažerskou simulaci.  

V příloze najdete jednostránkový dokument se všemi informacemi pro vaše studenty, stačí jej vytisknout a rozdat studentům 

nebo umístit na nástěnku. 

Zároveň bych Vaše studenty ráda pozvala na Den otevřených dveří, který se koná 22. 1. 2016 od 15:00 v Q01 a také na další 

aktivity, které pro uchazeče nabízíme. Více informací na našich webových stránkách 

http://www.pef.mendelu.cz/akce_pro_uchazece 

Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti, neváhejte mně kontaktovat.  

Těšíme se na úspěchy Vašich studentů. 

S pozdravem 

Ing. Marta Havránková 
referentka Public Relations  
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