30 let výzkumu na ZČU

Při příležitosti třicetiletého výročí ZČU vznikla tato brožura s přehledem
nejvýznamnějších projektů univerzity na poli aplikovaného výzkumu a inovací
v nejrůznějších oborech. Na stránkách najdete i stručný přehled historie a představení
významných vedoucích výzkumníků. Vzniklo ve spolupráci s oddělením Transfer.
Rozměry: 21x 21 cm, tloušťka 3 mm; šitá vazba
Jazykové provedení: česká či anglická verze

Vydáno v r. 2021

Brožura o univerzitě

Reprezentativní brožura se všemi podstatnými informacemi o univerzitě. Text
doplněný ilustrativními fotografiemi i číselnými údaji se zmiňuje o historii
i současnosti naší alma mater; dotýká se nejnovějších objevů v oblasti vědy
a výzkumu. Následuje představení jednotlivých fakult a ústavů univerzity včetně
nabízených oborů; každé součásti univerzity je věnována jedna dvoustrana. Brožura je
doplněna pozváním ke studiu na univerzitě; mapuje možnosti přeshraniční
spolupráce a zahraničních výjezdů; seznamuje čtenáře se studentským životem i Plzní
jako univerzitním městem. V brožuře nemohl chybět přehled populárně naučných
akcí pořádaných univerzitou, zmíněny jsou i další formy vzdělávání pro všechny
věkové kategorie. K dispozici je v české či anglické jazykové mutaci.
Rozměry: cca 21x21 cm, tloušťka 3 mm; brožovaná vazba
Jazykové provedení: česká či anglická verze

Vydáno v r. 2019

Výzkumná centra Západočeské univerzity v Plzni

V brožuře se představují všechna čtyři výzkumná centra Západočeské univerzity
v Plzni, přičemž každému z nich je věnováno 4-5 dvoustran. Závěrem je zmíněn
transfer technologií – spojovací článek mezi výzkumníky a komerčními partnery.
Vázáno v pevných deskách.
Rozměry: cca 21x21 cm, tloušťka 3,5 mm; šitá vazba
Jazykové provedení: dvoujazyčný text – čeština a angličtina

Vydáno v r. 2018

Designový zápisník

Velmi netradiční designový zápisník. Po sérii linek, teček, trojúhelníků a jiných
geometrických obrazců určených ke psaní poznámek následují informace o univerzitě
a jejích součástech včetně ilustračních fotografií.
Hodí se jako netradiční propagační dárkový předmět pro partnery univerzity.
Vázáno v pevných deskách s klopami použitelnými jako záložky.
Rozměry: 17,2x17,2 cm, tloušťka 8 mm; lepená vazba
Jazykové provedení: dvoujazyčný text – čeština a angličtina

Vydáno v r. 2016

Brožura v ruštině

Představení Západočeské univerzity pro rusky mluvící partnery v brožuře
s kaskádovým zkracováním pro přehlednější listování.
Po úvodní dvoustránce o univerzitě následuje představení fakult a ústavů. Brožurku
zakončují informace o vzdělávání a studentském životě i o městě Plzni.
K dispozici pouze menší množství výtisků na UJP.
Rozměry: cca 19x19 cm, tloušťka 1,3 mm; šitá vazba
Jazykové provedení: ruština

Vydáno v r. 2017 na UJP

Cykloprůvodce – Plzeňský a Jihočeský kraj

Č. karty 80

Projeďte si bližší i vzdálenější okolí univerzity a poznejte krásy a zajímavosti, které
máte v dosahu. Můžete si postupně projet všech 44 nabízených tipů, u kterých
najdete vždy základní informace, podrobný popis, fotografie zdejších zajímavostí, graf
převýšení a detailní mapku.
Přílohou průvodce jsou rozkládací turistické mapy Plzeňského a Jihočeského kraje.
Rozměry: 15x21 cm (odpovídá velikosti A5), tloušťka 7 mm (+ mapy 3 mm)
Jazykové provedení: čeština

Vydáno v r. 2012

Kupuje se z centrálního skladu, viz uvedené číslo karty v zápatí stránky.

