
KurzySeznamovací

Noví kamarádi, důležité informace, zábava 
a letní pohoda. To je seznamovací kurz, který 

si připravila Tvoje fakulta.

seznamovacikurzy.vse.cz

11. 9. – 13. 9. 2020
Dobronice u Bechyně

Kamarádi Důležité  
informace

RelaxSuper párty

PŘIHLÁŠKY

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.
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KONTAKT:
 
RPC – Rozvojové a poradenské centrum
Vysoká škola ekonomická v Praze
 
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
E-mail: rpc@vse.cz 
Telefon: 224 095 630

seznamovacikurzy.vse.cz
studujnavse

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta 
managementu



Milé studentky, vážení studenti,
dovolte mi, abych Vám poblahopřál k úspěšnému absolvování 
 přijímacího řízení na Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické 
v Praze. Věřím také, že stejně zdařilé bude i Vaše následující studium 
v prostředí krásného města Jindřichův Hradec. Jsem přesvědčen, že 
následující roky, které strávíte na naší fakultě, předčí Vaše současná 
očekávání a že zde získáte znalosti a dovednosti, které využijete při 
pokračování na magisterském  stupni  studia i ve svém budoucím 
profesním životě. Ještě před samotným zahájením Vašeho vyso-
koškolského studia Vám Vysoká škola ekonomická  nabízí možnost 
seznámit se s Vašimi budoucími spolužáky v rámci Seznamovacího 
kurzu, který je tradičně organizován pro budoucí studenty prvního 
ročníku bakalářského studia. Fakulta managementu v Jindřichově 
Hradci je nejmenší, nejmladší a také jedinou mimopražskou fakultou 
Vysoké  školy ekonomické v Praze. Vznikla v roce 1996 jako regio-
nální pracoviště Jihočeské univerzity a od roku 1999 byla převedena 
do svazku VŠE jako její šestá  fakulta. V průběhu několika posledních 
let prošla výraznou rekonstrukcí jak z hlediska stavebního (proběhla 
například výstavba nového Knihovnického a informačního centra, 
rozšířeny a modernizovány byly výukové  prostory i zázemí pro odpo-
činek studentů), tak zejména z hlediska studijního programu oboru 
Management – modulární systém studia umožňuje studentům svo-
bodný průchod studiem podle jejich zájmů a preferencí. Naše fakulta 
Vám tak nabízí moderní prostředí nejen ke studiu, ale také pro Vaše 
volnočasové aktivity; dlouhou tradici má Univerzitní sportovní klub, 
 ochotnický divadelní spolek, studentské sesterstvo a další činnosti, 
které si z velké části organizují sami studenti. Fakulta také udržuje 
a dále rozvíjí spolupráci s významnými regionálními firmami a spo-
lečnostmi, které napomáhají praktickému rozvoji našich studentů; 
součástí studijního programu je nabídka odborných praxí, které často 
vedou nejenom k další spolupráci na semestrálních či kvalifikačních 
pracích, ale i k zajištění budoucího zaměstnání. Jsem si jist, že naši 
fakultu přijmete za svou a že se Vám u nás bude líbit.

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
děkan Fakulty managementu

Bakalářský studijní obor FM
 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.

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 předmě-
tech, 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
Sportovní a rekreační středisko VŠE leží v Dobronicích u Bechyně 
na břehu řeky Lužnice. Areál nabízí kvalitní ubytování, sportoviště 
s umělým povrchem pro tenis, basketbal, volejbal, házenou, florbal, 
lanový park, kajaky a kánoe pro vodácké sporty.

 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 organizač-
ního týmu, kteří účastníky uvítají a již po cestě zorganizují první zábavné 
aktivity. Společná doprava z Prahy do Dobronic se objednává v přihlašo-
vacím formuláři na kurz: seznamovacikurzy.vse.cz

B) Individuální doprava
Adresa: Sportovní a  rekreační středisko VŠE, Dobronice u  Bechyně, 
PSČ 391 65. Do emailu po přihlášení obdržíte přehlednou mapku, po-
pis cesty na místo a kontaktní telefon, na který se budete moci v pří-
padě 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 po-
dělit se tak o náklady na dopravu s dalšími účastníky kurzu.


