Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze

Milí studenti Fakulty podnikohospodářské,
blahopřeji Vám k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a věřím, že
studium na Fakultě podnikohospodářské splní Vaše očekávání. Před
zahájením studia na Vysoké škole ekonomické v Praze Vám naše fakulta
nabízí možnost seznámit se s budoucími spolužáky formou Seznamovacího kurzu pro 1. ročníky.
Fakulta podnikohospodářská (FPH) je z pohledu všech 6 fakult VŠE
nejen dle svého názvu nejvíce orientovanou na spolupráci s podnikovou sférou, a to ať už formou konkrétních výzkumně-aplikačních projektů, zastoupením manažerů podnikových partnerů fakulty ve výuce
nebo díky nabídce MBA studia. Cílem FPH je využívat spolupráci s podnikovou sférou pro zprostředkování stáží studentů v zahraničí, rozšiřovat oblast spolupráce s praxí i na základě intenzivní komunikace
s absolventy a systémově umožňovat studentům kontakt s praxí při
neustálém zvyšování kvality výuky. Klíčovou je pro FPH a její rozvoj
také pravidelná zpětná vazba od studentů, která bude mít podobu
mých pravidelných setkání se studenty fakulty. FPH dlouhodobě usiluje o naplnění svého poslání být mezinárodně uznávanou, na podnikový sektor orientovanou vzdělávací institucí připravující vynikající
odborníky, kteří budou schopni manažersky uspět v rychle se měnícím
podnikatelském prostředí v České republice a zahraničí.
FPH má jako jediná fakulta v České republice prestižní mezinárodní
akreditaci EQUIS. Díky akreditaci EQUIS a pravidelnému umisťování
v žebříčku Financial Times, patříme jako jediná česká fakulta do společenství univerzit, jako je HEC Paris, London Business School, Rotterdam
School of Management či University of St. Gallen.
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PROGRAM SEZNAMOVACÍHO KURZU
seznámení se s fakultou a se studijním oborem,
setkání s členy vedení fakulty a stávajícími studenty,
vědomostní soutěže a kvízy, sportovní aktivity,
seznámení se s budoucími spolužáky.
Cílem seznamovacího kurzu je zjednodušit novým studentům začátek
studia na VŠE a informovat je o všech možnostech, které škola a fakulta
nabízí. Budou se moci podrobněji dozvědět o zajímavých předmětech,
zahraničních stážích, studentských aktivitách a mnoha dalších tématech. Hlavním účelem kurzu, ale stále zůstává seznamování se s budoucími spolužáky, díky kterým i náročné situace v budoucnu půjdou lépe
zvládnout. Program kurzu připravili starší studenti, takže o zábavu
bude od rána až do večera, dobře postaráno.

MÍSTO KONÁNÍ
Areál kolejí FM VŠE Jindřichův Hradec leží téměř na břehu řeky Nežárky
a v jeho blízkosti se nachází zázemí pro sportovní vyžití i rekreaci – kvalitní ubytování i stravování, sportoviště s umělým povrchem pro tenis,
basketbal, volejbal, házenou i florbal. Areál sousedí s parkem, kde se
pořádají různé druhy soutěží a seznamovacích aktivit.
Příjezd na místo: mezi 13:00 a 14:00
Odjezd z místa: 14:00

DOPRAVA

A) Společná doprava autobusem z Prahy
Sraz účastníků bude v 11:00 na prostranství před hlavním vchodem
do VŠE. Adresa: Nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Na místě budou členové
organizačního týmu, kteří účastníky uvítají a již po cestě zorganizují první
zábavné aktivity. Společná doprava z Prahy do Jindřichova Hradce se
objednává v přihlašovacím formuláři na kurz, adresa: http://rpc.vse.cz.

B) Individuální doprava
Adresa: Švecova kolej, Janderova 190/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01.
Do emailu po přihlášení obdržíte přehlednou mapku, popis cesty
na místo a kontaktní telefon, na který se budete moci v případě řešení
dopravy, kdykoliv obrátit. V případě, že pojedete na místo vozem, můžete
na Facebooku věnovaném seznamovacím kurzům (www.facebook.com/
studujnavse) nabídnout volné místo v autě a podělit se tak o náklady
na dopravu s dalšími účastníky kurzu.

PŘIHLÁŠKY
Seznamovací kurzy pro 1. ročníky organizuje RPC – Rozvojové
a poradenské centrum VŠE. Přihlášky probíhají on-line na adrese:
http://rpc.vse.cz. Kapacita jednoho kurzu je omezena na 150 účastníků. Termín kurzu je 2. 9. – 4. 9. 2018.
Cena seznamovacího kurzu je 1 650 Kč, vč. DPH. V ceně je zahrnuto
ubytování a stravování. Každý účastník kurzu obdrží tričko VŠE z limitované edice přímo pro seznamovací kurzy. V případě zájmu je možné
objednat si dopravu autobusem z Prahy na kurz a zpět v ceně 290 Kč.

KONTAKT:
RPC – Rozvojové a poradenské centrum
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Martin Rey – hlavní koordinátor
(případně asistentky RPC)
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
E-mail: rpc@vse.cz, Telefon: 224 095 630
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