Ž I VOT O P I S
Jméno:

PhDr. Kateřina Štěpánková

Vzdělání:

1984 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
obor francouzština – rumunština
1984 – titul PhDr.
1982 – 1989: třetí obor španělština
1996 – 1997 kurz středně pokročilé angličtiny na Masarykově ústavu
vyšších studií ČVUT
2003 – letní intenzivní kurs pokročilé angličtiny, Tutor, s.r.o.
2004 – kurs angličtiny English for Europe, Tutor, s.r.o.
2004 – 2006: dvousemestrální specializovaný kurs pro vedoucí
zaměstnance státní správy (právo, personalistika, filosofie,
psychologie, sociologie, projektové řízení)
2012 → kurs němčiny, dosažená úroveň A2
2015: Trénink vyjednávacích dovedností

Další vzdělávání:

Dosavadní praxe:
1. 11. 2012 → dosud: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
2020 náměstkyně pro řízení sekce zaměstnanosti
2019 ředitelka odboru zaměstnanosti a povolání
2012 - 2018 vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti
2012 Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
ředitelka Ekonomického institutu
2011: Národní ústav vzdělávání ČR:
hlavní manažerka projektu MŠMT „Centra podpory inkluzivního vzdělávání“
2007 – 2011: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
prorektorka pro věci studijní
2006 – 2007: Dům zahraničních služeb MŠMT
Ředitelka
2004 – 2006: Magistrát hlavního města Prahy
ředitelka odboru zahraničních vztahů
2003 – 2004: Fakulta sociálních věd UK – Katedra jazykové přípravy
odborná asistentka
2002 – 2003: Francouzský institut v Praze
asistentka generálního tajemníka
1995 – 2002 Filozofická fakulta UK
vedoucí zahraničního oddělení
1990 – 1995 Francouzský institut v Praze
profesorka francouzštiny
1986 – 1993 Pedagogická fakulta UK, katedra JASPEX
odborná asistentka
1984 – 1986 Mezinárodní organizace novinářů - asistentka
1

Jazykové znalosti:

francouzština
angličtina
španělština
němčina
rumunština
ruština

- výborně písemně i ústně
- velmi dobře písemně i ústně
- uživatelská znalost
- začátečník
- pasivně
- pasivně

Další dovednosti:

řídící a organizační schopnosti
schopnost vést a motivovat tým
aktivní přístup k životu
kreativní myšlení
chuť učit se novým věcem
uživatel PC
řidičský průkaz B

Záliby:

hudba (klasická i moderní)
sport (běh, tenis, cyklistika, lyžování)
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