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Milí studenti Fakulty financí a účetnictví,
blahopřeji Vám k úspěšnému složení přijímacích zkoušek. Jsem rád,
že jste si vybrali studijní obor právě na Fakultě financí a účetnictví
(FFÚ) a věřím, že studium na naší fakultě splní Vaše očekávání. Jsem
přesvědčen, že součástí studia na vysoké škole je také vytváření přátelských vazeb mezi studenty, které Vám pomohou při studiu a často
přetrvávají dlouho po skončení školy. Proto Vám ještě před zahájením
studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE nabízíme možnost seznámit
se s budoucími spolužáky formou "Seznamovacího kurzu pro 1. ročníky", jehož informační leták právě čtete. Fakulta financí a účetnictví
byla vybudována na tradici kateder financí, účetnictví a didaktiky,
které patří spolu se svými studijními obory k jádru VŠE již od jejího
vzniku v roce 1953 a působí na ní po celou dobu její více než šedesátileté historie. Fakulta financí a účetnictví nabízí ve svých hlavních
studijních oborech všechny tři stupně studia (bakalářské, magisterské
a doktorské). Vysokou úroveň fakulty potvrzuje to, že se pravidelně
umisťuje na předních místech v nejrůznějších hodnotících žebříčcích
a anketách sestavovaných jak odborníky, novináři, tak zejména studenty a dlouhodobě má prakticky nulovou nezaměstnanost vlastních
studentů po skončení jejich studia. Fakulta klade velký důraz na propojení své výuky s praxí a díky spolupráci s významnými odborníky
a institucemi dochází k přenosu nejnovějších informací z praxe
na fakultu. Dalším významným faktorem kvality fakulty je její zapojení do mezinárodní spolupráce a do mezinárodní výměny studentů
a akademických pracovníků, což potvrzuje rostoucí počet studentů
fakulty, kteří absolvují část svého studia na zahraniční partnerské
univerzitě v rámci výměnných programů, jako je například Erasmus
apod. Budu rád, pokud toto široké spektrum možností, které Vám
naše fakulta nabízí aktivně využijete, přeji Vám úspěchy při studiu
a zábavu na "Seznamovacím kurzu pro první ročníky".

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan Fakulty financí a účetnictví

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY FFÚ
Finance
Účetnictví a finanční řízení podniku
Bankovnictví a pojišťovnictví
Zdanění a daňová politika
Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání

PROGRAM SEZNAMOVACÍHO KURZU
seznámení se s fakultou a se studijním oborem,
setkání s členy vedení fakulty a stávajícími studenty ze studentských klubů na FFÚ
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
Sportovní a rekreační středisko VŠE leží 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
organizačního týmu, kteří účastníky uvítají a již po cestě zorganizují
první zábavné aktivity. Společná doprava z Prahy do Dobronic se objednává v přihlašovacím formuláři na kurz, adresa: http://rpc.vse.cz.

B) Individuální doprava
Adresa: Sportovní a rekreační středisko VŠE, Dobronice u Bechyně,
PSČ 391 65. 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
(https://www.facebook.com/Seznamovaci.kurzy.VSE.2016) 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 100 účastníků. Termín kurzu je 1. 9.–3. 9. 2016.
Cena seznamovacího kurzu je 1 400 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 190 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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