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FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
SE PŘEDSTAVUJE…
Studium a studenti

Fakulta financí a účetnictví, to je v současné době téměř tři tisíce
studentů ve třech programech a šestnácti oborech.

Kurzy celoživotního vzdělávání pro
veřejnost

Fakulta nabízí pro širokou veřejnost pestrou paletu kurzů
celoživotního vzdělávání. Účastníci kurzů mají možnost se jejich
prostřednictvím seznámit s aktuálními teoretickými i praktickými
poznatky z oblasti financí, účetnictví, oceňování, popř. si doplnit
své pedagogické vzdělání. Po úspěšném absolvování kurzu
získávají účastníci osvědčení vydávané dle zákona o vysokých
školách.

Peněžní ekonomie a bankovnictví
Cílem dvousemestrálního kurzu je zprostředkovat zejména
pracovníkům finančních institucí a jejich klientům aktuální
teoreticko-praktické znalosti, které jsou nezbytné pro každého
moderního finančního odborníka či dobrého klienta banky
nebo finančního investora, ale i toho, kdo se zabývá vytvářením
podmínek pro fungování finančního trhu a jeho regulací.

Mezinárodně uznávané účetní standardy
Jednosemestrální kurz seznámí účastníky s výkaznictvím dle
pravidel Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
Výklad pravidel je prokládán ilustracemi reálných účetních výkazů
a praktickými příklady implementace pravidel IFRS.

Finanční účetnictví pro pokročilé
Kurz je sestaven z jednotlivých seminářů, které poskytnou
účastníkům hlubší poznatky z oblasti dlouhodobého majetku,
zásob, cenných papírů a derivátů, pohledávek, vybraných
závazků (včetně problematiky časového rozlišování, tvorby rezerv
a odložené daně) a vlastního kapitálu.

Využití účetních informací v řízení podniku
Kurz je vhodný pro pracovníky na střední a vrcholové úrovni
podnikového vedení. Základním cílem kurzu je prohloubení
znalostí v oblasti hodnotového řízení podniků a zvýšení
úrovně a kvality komunikace mezi pracovníky, kteří odpovídají
za funkčnost a kvalitu účetních a navazujících informací,
a ostatními manažery.

Doplňující pedagogické studium
Určeno pro absolventy magisterského (inženýrského) stupně
vysoké školy ekonomického směru, kteří již učí na středních či
vyšších odborných školách nebo mají v budoucnu o tuto práci
zájem. Po jejím úspěšném složení získá absolvent Osvědčení
o pedagogické způsobilosti pro vyučování ekonomickým
předmětům na středních a vyšších odborných školách.

Písemná a elektronická komunikace pro střední a vyšší
odborné školy ekonomického zaměření
Kurz umožňuje učitelům získat znalosti, jak organizovat výuku
tak, aby žáci získali dovednosti k ovládání klávesnice počítače
desetiprstovou hmatovou metodou a uměli vyhotovovat
na počítači různé druhy písemností v normalizované úpravě.
Pracovníci Fakulty financí a účetnictví personálně zajišťují
i kurzy pořádané Institutem oceňování majetku:
● Oceňování nemovitostí
● Oceňování podniku

Vydávání odborných časopisů

Výsledky vědecko výzkumné činnosti svých akademických
pracovníků a studentů jakož i odborníků z jiných institucí Fakulta
prezentuje ve svých odborných časopisech:
● Časopis Oceňování byl založen v roce 2008 jako recenzovaný
vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování
majetku. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění
teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky
odhadcovské a znalecké praxe.
● Časopis Cesta za poznáním je zcela nové pojetí čtvrtletního
fakultního časopisu v elektronické podobě. Byl založen v roce
2012. Hlavním posláním časopisu je zprostředkovávat aktuální
informace z oblasti ekonomické, účetní, daňové, psychologickopedagogické a didaktické a také informovat o životě fakulty.
● Český finanční a účetní časopis je vydáván s čtvrtletní
periodicitou v českém jazyce.
● European Financial and Accounting Journal je vydáván
s čtvrtletní periodicitou v anglickém jazyce
Časopisy jsou volně ke stažení na stránkách fakulty.

Co by ještě mohlo absolventy zajímat

● Fakulta organizuje ve spolupráci s Rozvojovým
a poradenským centrem jednou až dvakrát do roka odborná
setkání pro absolventy, kam jsou zváni přední ekonomičtí
experti k diskusi nad aktuálními ekonomickými otázkami.
● Fakulta pořádá pravidelně odborné konference. Tradičními se
již staly konference Teoretické a praktické aspekty veřejných
financí, konference studentů doktorského studia na Fakultě
financí a účetnictví VŠE, konference Řízení výkonnosti či
konference k finanční gramotnosti dospělých.
● Fakulta je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady.
Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce založená
k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji
účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování.
Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí,
dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi
na tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením
na oblast účetnictví, tvorbu, aktualizace, vydávání a distribuce
českých účetních standardů a dalších souvisejících metodik
a v neposlední řadě též spolupráce při rozvoji účetních profesí.
● ACCA, Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow
ve Velké Británii, udělila Fakultě financí a účetnictví akreditaci
na vybrané předměty vyučované na fakultě v rámci kvalifikace
ACCA. ACCA je účetní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací
spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních.
● Při Fakultě působí Institut energetické ekonomie, který sdružuje
studenty a odbornou veřejnost se zájmem o energetickou
ekonomii. Soustředí se na ekonomické aspekty trhů s elektřinou,
ropou, plynem, uhlím a emisními povolenkami.

Fakulta financí a účetnictví je Fakultou roku

Fakulta financí a účetnictví se umístila v roce 2013 na prvním
místě mezi ekonomickými veřejnými vysokými školami
v anketě „Fakulta roku“ , kterou pořádá Česká studentská unie.
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FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
SE PŘEDSTAVUJE…

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE (FMV), v níž se v roce 1991
transformovala prestižní Fakulta obchodní, se nikdy nepřestala
dynamicky a progresivně rozvíjet. Tradiční obory byly doplněny
dalšími, a nyní fakulta rozvíjí studium a vědecko-výzkumnou
činnost v mezinárodních ekonomických vztazích, cestovním
ruchu, mezinárodní politice a diplomacii, politologii, obchodním
a mezinárodním právu. Kromě programů v češtině fakulta
nabízí také bakalářské i magisterské studium v angličtině, např.
International Business, International and Diplomatic Studies,
Economics of Globalization and European Integration, nebo studium
MBA ve francouzštině. Komparativní výhody absolventů fakulty
kromě vysoké odborné připravenosti a navazujících schopností
a dovedností spočívají ve zvládnutí 2–3 cizích jazyků včetně jejich
odborného pojetí. Fakulta se v uplynulém dvacetiletém období
zaměřila na intenzivní internacionalizaci studia a na posílení
korporátních zkušeností studentů. Studenti všech oborů mají
možnost část svého studia splnit na zahraničních univerzitách

a absolvovat stáže v mezinárodních společnostech v zahraničí i v ČR.
Zejména v internacionalizaci studia fakulta dosahuje vynikajících
výsledků a získává v této oblasti mezinárodní uznání – v roce 2012
byly nejvýznamnějšími: mezinárodní akreditace EPAS udělená
Evropskou nadací pro rozvoj managementu oborům Mezinárodní
obchod a International Business a ocenění Erasmus Mundus,
udělené Evropskou komisí oboru Economics of Globalization
and European Integration. Absolventi fakulty dosahují na trhu
práce výborného umístění a nadprůměrných mezd a patří jak
ke špičkám managementu v tuzemských i zahraničních firmách,
tak také k významným představitelům veřejného života. Fakulta
při příležitosti 60. výročí své existence – při zachování kontinuity
předešlého úspěšného vývoje – identifikovala nové cíle, a to jednak
zintenzivnění společné vědecko-výzkumné činnosti se zahraničními
partnery, a jednak užší kontakty a hlubší spolupráci se svými
absolventy s cílem získat neocenitelný zdroj podnětů ke změnám
v přípravě studentů a k dalšímu otevření prostoru pro jejich úspěšné
uplatnění v praxi.

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
V MEZINÁRODNÍM RANKINGU FINANCIAL TIMES
Významným úspěchem v oblasti internacionalizace fakulty
je již po několik let umístění v rankingu Financial Times,
hodnotící magisterské programy v oblasti managementu.
Studijní magisterský program Podniková ekonomika
a management se v roce 2012 umístil na 63. místě.
V kontextu s počtem magisterských programů v oblasti
managementu, je to bezpochyby významný úspěch.
Druhým úspěchem v rankingu FT je třetí místo společného
evropského mezinárodního programu CEMS Masters in International
Management (CEMS MIM). Program CEMS MIM je součástí
magisterského studijního programu Fakulty podnikohospodářské
International Management. CEMS MIM byl tak potvrzen jako
excelentní program aliance špičkových škol (členských škol CEMS)
ve vzdělávání v oblasti managementu, představující vůdčí sílu
na evropském trhu Masters in Management. Hodnocení potvrdilo
skutečnost, že CEMS MIM poskytuje svým studentům vysoké
know-how a příležitost zahájit svoji kariéru na poli mezinárodního
managementu. Hodnocení FT současně ukázalo, že kariéra
absolventů programu CEMS MIM vykazuje velmi rychle rostoucí
trend.
Současně Financial Times vytváří ranking evropských
vysokých škol zaměřených na management a business. Fakulta
podnikohospodářská se umístila na 78. místě v Evropě. Vzhledem

k mimořádně silné konkurenci prestižních zahraničních vysokých škol
je to bezpochyby rovněž významný úspěch. Ukazuje se, že strategie
internacionalizace, kterou fakulta realizuje v posledních letech,
přináší výsledky. Studenti mají možnost řadu předmětů studovat
v cizích jazycích, vyučovaných jak hostujícími zahraničními profesory,
tak domácími vyučujícími.
Ranking je založen na dotaznících, kterými jsou každoročně
oslovováni absolventi tři roky po ukončení studia a současně je škola
hodnocena na základě řady kritérií, jako např. výuka v cizích jazycích,
podíl zahraničních studentů, zastoupení cizích státních příslušníků
ve výuce a v řídících orgánech fakulty, atd.
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FAKULTY INFORMATIKY
A STATISTIKY SE PŘEDSTAVUJE…
Jednou z priorit Fakulty informatiky a statistiky je posílení
kontaktu s absolventy studia. Fakulta proto zvýšila podporu
aktivit, které by přivedly absolventy zpět na půdu školy, ať
již ve formě dalšího vzdělávání absolventů v odborných
kurzech a seminářích nebo formou přímé účasti
ve vzdělávání studentů či realizací praktických projektů se
zapojením studentů do jejich řešení.
Na podzim 2012 otevřela Fakulta informatiky a statistiky v rámci
Celoživotního vzdělávání první odborné kurzy určené jak studentům,
tak zejména absolventům i široké veřejnosti. Kromě již velmi
úspěšného kurzu Rétorické a prezentační dovednosti mohou
účastníci rozšířit své znalosti a získat praktické dovednosti v řadě
dalších manažersko-analyticky zaměřených kurzech, jako je např.
Jazyk SQL – trénink pro začátečníky a mírně pokročilé, Modelování
podnikových procesů, Procesní řízení organizace, Řízení projektů
v multiprojektovém prostředí (program a portfolio management),
Základy analýzy a návrhu informačních systémů nebo Základy řízení
projektů. Kurzy jsou otevírány průběžně a jejich nabídka se bude
nadále rozšiřovat. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách
fakulty.
V roce 2012 také fakulta založila první kompetenční centrum,
které má za úkol umožnit studentům zapojení do řešení reálných
problémů z praxe během studia a získat tak velmi cenné
zkušenosti. Projekt je založen na symbióze akademické instituce
a podnikatelského subjektu, který tak podporuje kreativitu nejlepších

studentů, zvyšuje konkurenceschopnost nejen jejich, ale celé
společnosti prostřednictvím inovací v technologiích, udržitelném
rozvoji a finanční nezávislosti. Cílem je představit fakultu jako silného
partnera při řešení praktických problémů inovativními způsoby.
Kontakt s absolventy udržuje fakulta také prostřednictvím
tematických setkání, která se konají každý semestr. První část je
vždy věnována odborné přednášce, na kterou navazuje diskuse
s účastníky. Po diskusi následuje neformální část s občerstvením
a volnou diskusí mezi účastníky.
Informace o akcích pořádaných fakultou můžete najít na webu
fis.vse.cz nebo na stránkách s informacemi pro absolventy
absolventi.vse.cz, kde si můžete zřídit automatické zasílání
informací o pořádaných akcích emailem.

KLUB ABSOLVENTŮ
Hlavním cílem Klubu absolventů je nabídnout Vám,
absolventům VŠE, možnost stát se součástí školy
i po ukončení studií a také Vám umožnit častější a zároveň
přínosný kontakt s Alma Mater.
Jsme jednou z prvních veřejných vysokých škol v České republice,
která začala pracovat na dlouhodobé a kompaktní spolupráci
s absolventy. Uvědomujeme si důležitost péče o síť absolventů
a jsme rádi, že se na půdu VŠE vracíte
Neváhejte a staňte se členy Klubu absolventů VŠE! Klub absolventů
zvýhodní ty z Vás, kdo máte o kontakt s VŠE zájem. Chcete-li dostávat
informace z půdy univerzity, účastnit se pořádaných akcí – ať už těch
určených přímo absolventům, tak mnoha dalším, na které jsme Vás
od začátku roku 2011 pozvali – a máte-li zájem podpořit rozvoj školy,
je registrace ke členství tou správnou volbou.
Členství v Klubu je placené a můžete z něj čerpat různé výhody
(jako jsou např. volná vstupenka na Den s VŠE nebo na Ples VŠE).
Všichni členové Klubu absolventů mají tyto výhody:
● nárok na volný vstup pro Vás a 50% slevu na vstupné pro
doprovod na Reprezentační ples VŠE
● nárok na volnou vstupenku pro Vás a doprovod na Den s VŠE
● přednostní informace a pozvánky na odborné, společenské i kulturní
akce školy a fakult pořádané výhradně pro absolventy VŠE*

● přednostní informace a pozvánky na akce pořádané školou či
fakultami pro odbornou i širokou veřejnost (např. vystoupení
význačných osobností na půdě VŠE, odborné konference apod.)*
● nárok na slevu ze vstupného na placené akce, které VŠE a její
fakulty pořádají
● informační servis ohledně nabídky kurzů pro veřejnost a kurzů
celoživotního vzdělávání s možností slevy
● možnost podílet se na spolufinancování aktivit pro rozvoj
spolupráce s absolventy v rámci Rozvojového a poradenského
centra VŠE
* v závislosti na Vašem aktuálním nastavení v osobním účtu absolventa
(po registraci na absolventi.vse.cz v sekci Můj účet – Spolupráce s VŠE)
Registrační poplatek 800 Kč se hradí 1x za akademický rok.
Registrovat se můžete po přihlášení do Vašeho osobního účtu
na stránce absolventi.vse.cz.
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NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
SE PŘEDSTAVUJE
Národohospodářská fakulta nabízí programy v bakalářském,
magisterském i doktorském studiu. Je rovněž akreditována
k habilitačnímu a profesorskému řízení. V současnosti
studuje na Národohospodářské fakultě více než 2 500
studentů.

specializací, které umožňují studentům orientovat jejich znalostní
profil podle předmětu zájmu jejich budoucího profesního
zaměření. Fakulta se v průběhu uplynulých 20 let stala významným
pracovištěm zajišťujícím výchovu vědeckých pracovníků
v doktorských studijních programech, které vedle absolventů
magisterského studia VŠE navštěvují rovněž absolventi jiných
univerzit a vysokých škol. Z absolventů doktorského studia se stávají
nejen vědečtí a vysokoškolští pedagogičtí pracovníci, ale také
vedoucí pracovníci ve významných firmách a ve státní správě. Vedle
svého pedagogického programu hraje fakulta důležitou roli v českém
i mezinárodním ekonomickém výzkumu a vědě. Pozice fakulty
v této oblasti umocňuje členství jejich pracovníků v mezinárodních
vědeckých a výzkumných týmech, poradních orgánech státní správy,
jakož i v dalších významných národních i nadnárodních institucích.
Národohospodářské fakultě se daří významně rozšiřovat účast
zahraničních přednášejících v pedagogickém procesu na fakultě,
zvyšovat zapojení pracovníků fakulty do tuzemských i zahraničních
grantů, pořádat konference a semináře. Ve všech zmíněných
oblastech zahraničních kontaktů fakulty hraje prvořadou úlohu
evropská srovnatelnost výukových kurzů a jejich atraktivita pro
domácí i zahraniční studenty.

Národohospodářská fakulta je formována jako fakulta s univerzitním
charakterem. To předpokládá její zaměření na univerzálnost
poskytovaného ekonomického vzdělání založeného na výuce
tradičních národohospodářských disciplín. Tím se zásadně odlišuje
od ostatních fakult VŠE. V současnosti jsou v bakalářském studijním
programu Ekonomie a hospodářská správa nabízeny obory Ekonomie,
Hospodářská správa, Veřejná správa a regionální rozvoj a studijní obor
Ekonomie také v anglickém jazyce pro zahraniční, ale i české studenty.
V magisterském studijním programu Ekonomie a hospodářská správa
jsou nabízeny obory Ekonomická analýza, Hospodářská politika,
Hospodářské a politické dějiny, Regionální studia, Veřejná správa
a Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky (v anglickém
jazyce), dále pak v magisterském studijním programu Hospodářská
politika a správa obor Ekonomie a správa životního prostředí.
Fakulta zajišťuje rovněž větší množství vedlejších studijních

INTERNATIONAL WEEK PRAGUE 2013
Poslední dubnový týden roku 2013 patřil již potřetí
prohlubování vztahů s partnerskými univerzitami VŠE.
Oddělení zahraničních styků připravilo ve dnech
22.–26. dubna pro své kolegy ze 13 evropských
partnerských škol pětidenní školení, jehož hlavním
úkolem bylo sdílení zkušeností z oblasti spolupráce
se zahraničními univerzitami.
International Week Prague 2013 nabídl pestrý program. Pracovníci
Oddělení zahraničních styků připravili řadu přednášek, diskusí
a workshopů týkajících se agendy studentských i učitelských
mobilit. Účastníci z 10 evropských zemí detailněji poznali jak
Vysokou školu ekonomickou v Praze, tak Českou republiku obecně.
Absolvovali rovněž – mimo jiné – i krátký kurz češtiny a setkali se
se studenty vybranými pro výjezd na danou partnerskou školu,

kterým mohli předat cenné informace týkající se jejich studijního
budoucího studijního pobytu v zahraničí.
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TENTO ROK JSME VÁS JIŽ POZVALI:
● Filmový klub VŠE zve na promítání každé úterý i absolventy
● Kurzy Zájmové tělesné výchovy pro absolventy (Taneční mix,
rope skipping, zumba, posilování, pilates, aerobik a step aerobik
pro pokročilé)
7. března Galavečer Winston Econ Art 2013
14. března Setkání s T. Hajzlerem na téma „Svoboda v práci“
20. března Přednáška Tomio Okamury „Cesta k úspěchu“
Cyklus přednášek „Energetická bezpečnost ČR“
● Zajištění energetické bezpečnosti ČR v oblasti elektroenergetiky
● Zajištění energetické bezpečnosti ČR v oblasti dodávek ropy
● Aktuální zajištění energetické bezpečnosti ČR, politika EU, výhledy
do budoucna

Přednášky zaměřené na podporu a rozvoj podnikatelské aktivity
● The Candy Store: Jak jsem začal podnikat
● Obchodní vyjednávání očima mužů a žen: poker vs. tanec
● Internetový marketing v Alza.cz
● Efektivní hospodaření s časem
17. dubna Odborné setkání absolventů FIS na téma „Enterprise
Architecture – nové trendy v řízení podnikové IT architektury“
18. dubna Latinskoamerický večer na VŠE
15.–24. dubna Výstava o historii Majálesu (VŠE na Majáles)
25. dubna Přednáška D. Drábové „Vyplatí se nám jaderné
technologie?“
21.–22. května Konference INFORUM

PŘIPRAVUJEME
VŠE HLEDÁ TALENT a Reprezentační ples VŠE

Talentová soutěž dorazila i na Vysokou školu ekonomickou
v Praze a zúčastnit se mohou i absolventi. Přihlaste se
do soutěže, která ocení Vaše schopnosti, které během působení
na škole nemohly tolik vyniknout.

Finalisté soutěže vystoupí na Reprezentačním plese VŠE a budou
ohodnoceni velmi zajímavými finančními cenami, které do soutěže
věnují partneři celé akce. Cílem této soutěže je ocenit talent, který
zůstává v porovnání se zaměřením VŠE poněkud v pozadí. Ukažte, že
ekonomové jsou schopní i v jiných oborech a předveďte své umění
a talent před plnou Lucernou.
Soutěž VŠE HLEDÁ TALENT vyhlásila Vysoká škola ekonomická
v Praze poprvé v roce 2011. Založila se tím nová tradice, která se
v součinnosti s Reprezentačním plesem VŠE bude opakovat každý rok.
Přihlaste se do soutěže, která se bude konat 21. listopadu 2013
na VŠE a jejíž vyvrcholení přijde na Reprezentačním plese VŠE
v Lucerně 4. prosince 2013. V předchozím ročníku se na pátém
místě umístila absolventka JANA DA CONCEICAO se svým tancem

samba, který připomínal atmosféru karnevalu z Ria. Podrobnosti
o soutěži a možnost podat přihlášku naleznete na
www.vsehledatalent.cz

Letní kurz v Dobronicích 10.–17.8.2013
(sobota–sobota)

Sportovní týden je určen pro absolventy VŠE se zájmem o aktivní
odpočinek formou pohybových aktivit. Program: Sportovní hry,
sporty v přírodě, vhodné formy gymnastiky, atletika, turistika,
soutěže, závody, víceboje, štafety, společenské akce. V případě
zájmu kontaktujte Vladana Vebra, CTVS VŠE (vebrv@vse.cz, tel.
224 098 914)

Dále připravujeme

● Kurzy Zájmové tělesné výchovy pro absolventy
● Odborné setkání absolventů fakult spojené s přednáškou
a následným rautem
● Přednášky významných osobností na zajímavá témata
● Promítání filmového klubu VŠE
● Pro podrobnosti sledujte stránky absolventi.vse.cz začátkem
zimního semestru v říjnu.
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FAKULTA MANAGEMENTU
– PROJEKT REVITALIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY
Po necelých čtyřech letech od slavnostního otevření nového
Knihovnického a informačního centra pokračují i v letošním
roce stavební úpravy budovy Fakulty managementu Vysoké
školy ekonomické.

a výzkumu, zejména pak do grantových projektů, programů
a dalších vědecko-výzkumných aktivit.
Stavba v rámci projektu Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE
byla zahájena dne 15. dubna 2013 a její dokončení je plánováno
na přelomu nového akademického roku 2013/2014.

Cíl projektu

O projektu

Fakulta managementu VŠE se sídlem v Jindřichově Hradci podala
již v roce 2010 žádost o dotaci do Operačního programu VaVpI
na realizaci projektu Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE. V červnu
roku 2011 bylo ministrem školství podepsáno Rozhodnutí o přidělení
dotace pro projekt, jehož způsobilé výdaje činí 50 mil. Kč (85 %
financováno z prostředků EU, 15 % ze státního rozpočtu České
republiky).
Cílem projektu je zlepšení kvality infrastruktury pro vzdělávání
s vazbou na výzkumně-vývojové a inovační aktivity. Dílčími cíli
projektu jsou zejména:

V rámci projektu budou rekonstruovány a revitalizovány učebny
a posluchárny sloužící k výuce s dopadem do vědecko-výzkumné
činnosti a vzniknou také nové konferenční prostory. Kromě
samotného zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury také vzniknou
prostory pro pořádání konferenci, workshopů a kulatých stolů
a budou zrekonstruovány a zmodernizovány ostatní prostory
(vstupní hala, sociálního zařízení, společné prostory fakulty).
V rekonstruovaných místnostech také vzniknou nové kabinety
pro doktorandy, hostující profesory a další vědecko-výzkumné
pracovníky fakulty.
Vizualizace nové dvorany Fakulty managementu VŠE po rekonstrukci
Všechny zájemce o výsledek tohoto projektu na konci roku 2013
samozřejmě na naší fakultě rádi přivítáme!

● zajištění moderní infrastruktury pro vědu a výzkum studentů
magisterského a doktorského studia,
● zajištění potřebné infrastruktury pro pořádání doktorských
a vědeckých konferencí, workshopů a kulatých stolů,
● vytvoření vhodných prostorů pro zapojení absolventů do vědy

KONTAKTY PRO ABSOLVENTY
Služby pro absolventy zajišťuje Rozvojového a poradenské
centrum (NB37).
Webová stránka
http://absolventi.vse.cz

E-mail:
lucie.bohmova@vse.cz

LinkedIn:
VSE Prague Alumni - skupina je uzavřená, před schválením je nutné
zažádat o členství.
University of Economics, Prague (Vysoká škola ekonomická v Praze)
- při zadávání školy do Vašeho vzdělání se Vám objeví pod stejným
názvem spolu s logem také v rolovacím menu.
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