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Detaily o programu a online přihláška na:
seznamovacikurzy.vse.cz
Novinky, tipy, rady a soutěže na Facebooku:
https://www.facebook.com/studujnavse
dej ještě teď like a žádná důležitá informace
Ti neunikne, můžeš se i ptát :-)
Cena: 2 400 Kč
v ceně ubytování, plná penze, spousta aktivit,
tričko VŠE z limitované edice a mnoho dalšího.

Noví kamarádi, důležité informace, zábava
a letní pohoda. To je seznamovací kurz, který
si připravila Tvoje fakulta.
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KONTAKT:

Fakulta
podnikohospodářská

7. 9. – 9. 9. 2020
Jindřichův Hradec
seznamovacikurzy.vse.cz

Bakalářské studijní obory FPH
Arts management
Podniková ekonomika a management

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.
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.

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
děkan Fakulty podnikohospodářské

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 relax – 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: 15:00
Odjezd z místa: 11:00

Doprava
A) Společná doprava autobusem z Prahy
Sraz účastníků bude ve 12:30 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: seznamovacikurzy.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.

