




Studenty připravujeme na  
úspěšnou profesní dráhu

Margareta Křížová, MBA
Head of NEWTON Business Accelerator, byznys 
mentorka a poradkyně v oblasti obchodní strategie, fúzí 
a akvizic (M&A)

„Každý velký byznys byl jednou malý. Vážím si 
každého, kdo má nápady a snahu udělat z ná-
padu skutečný byznys. Pokud někdo svou chuť 
rozjet vlastní podnikání myslí vážně, NEWTON 
Business Accelerator („NBA“) je tím pravým 
místem. Každý si může nastavit obsah i formu 
spolupráce v akcelerátoru přesně na míru. Je-
diné, co potřebujete, je energie a tah na branku. 
S námi to dáte.“

Studentům pomáháme 
nastartovat byznys
Pro naše studenty jsme připravili intenzivní 5měsíční inkubační a akce-
lerační program pro rozjezd podnikatelských nápadů a projektů. Vede 
ho zkušená podnikatelka Margareta Křížová. Spolu s ní mají studenti 
příležitost spolupracovat i se zkušenými mentory z řad osobností 
NEWTON University, úspěšných podnikatelů i firemních partnerů, 
jako je Jiří Koleňák, Karel Novotný, Vladimíra Michnová z Linetu nebo 
Jiří Vávra z Deloitte.

Studentské nápady s největším potenciálem mají navíc možnost uchá-
zet o seed investici v NEWTON University Angel Fund

Pracovní stáže v partnerských firmách a institucích jsou nedílnou součástí studia na NEWTON University. Studentům již od prvního ročníku nabízíme 
rozmanité podoby spolupráce s vybranými společnostmi a zapojení do řady zajímavých projektů.

Spolu s vysokoškolským diplomem dostávají studenti NEWTON University na konci studia i Certifikát o absolvovaných praxích, který se stává 
součástí jejich profesního životopisu a poskytuje jim velkou výhodu oproti absolventům jiných VŠ při vstupu na pracovní trh.

Profesní praxe a propojení akademické sféry s podnikatelskou patří na 
NEWTONu k hlavním pilířům naší filozofie. NEWTON Careers je prostor 
pro setkávání a spolupráci mezi studenty, absolventy, vyučujícími a firmami.

„V kariérním centru je cílem spolupracovat se 
zajímavými firmami, jako Nestlé, Coca-Cola 
HBC, moderní pokladní systém Storyous 
nebo luxusní hotel Andaz řetězce Hyatt.

Mezi pozicemi jsou například online marke-
tingová specialista/ka, copywriter/ka, asis-
tent/ka psychologa, financial trainee, HR  
recruiter, mystery shopper, asistent/ka 
daňového týmu a další. Aktuální nabídku 
si může každý najít na facebookové strán-
ce NEWTON Careers či v našem interním 
systému.“

Mgr. Andrea Kráslová
vedoucí kariérního centra 
NEWTON Careers

Společnosti, ve kterých naši 
studenti absolvovali praxi:

S přípravou na úspěšnou profesní dráhu 
pomáhá studentům kariérní centrum 
NEWTON Careers

Studijní praxe

  Vytváří příležitosti k pracovnímu uplatnění při 
studiu

  Individuální i skupinové kariérní poradenství, workshopy, 
přednášky a motivační setkání.

  Pomáhá definovat silné stránky
  Se studenty konzultujeme prezentace na LinkedInu, poradíme jim 

při tvorbě CV nebo pomůžeme s přípravou na pohovor.

  Pomáhá na cestě k budoucí kariéře
  Propojujeme studenty s firmami a organizacemi a pomáháme jim 

s pracovním uplatněním už při studiu.




