
KurzySeznamovací

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

si připravila Tvoje fakulta.

seznamovacikurzy.vse.cz

13. 9. – 15. 9. 2020
Jindřichův Hradec 

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.

©
 V

ys
ok

á 
šk

ol
a 

ek
on

om
ic

ká
 v

 P
ra

ze
, 2

02
0

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta 
mezinárodních vztahů

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



Vážení studenti Fakulty mezinárodních vztahů, 
blahopřeji Vám k složení přijímací zkoušky na jednu z nejpres-
tižnějších ekonomických fakult v České republice, která se může 
pyšnit i velmi dobrou mezinárodní reputací. Fakulta mezinárodních 
vztahů (FMV) je největší z 6 fakult Vysoké školy ekonomické v Praze, 
studuje na ní více než 4 500 studentů a má okolo 250 zaměstnanců. 
 
FMV je velmi aktivní a úspěšná v oblasti internacionalizace. Z hlediska 
počtu předmětů vyučovaných v cizích jazycích, počtu zahraničních 
hostujících profesorů i počtu studentů fakulty vyjíždějících na stu-
dium do zahraničí patří FMV mezi nejlepší fakulty českého vyso-
kého školství. FMV klade velký důraz také na znalost cizích jazyků. 
V průběhu studia mohou studenti získat mezinárodně uznávané 
certifikáty, neboť FMV je autorizovaným zkušebním centrem pro 
angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu. 
 
FMV usiluje o naplnění svého poslání být mezinárodně uznáva-
nou výzkumně orientovanou vzdělávací institucí připravující špič-
kové odborníky, kteří budou schopni reagovat na nové požadavky 
měnícího se mezinárodního prostředí, budou mít vysoké uplatnění 
na trhu práce a budou svým jednáním přispívat k pozitivnímu roz-
voji společnosti. Základními nástroji k dosažení uvedených cílů 
jsou přitom vysoká míra internacionalizace vzdělávacího procesu, 
propracované studijní obory založené na kvalitní pedagogické 
činnosti, relevantní a mezinárodně významná vědeckovýzkumná 
činnost a intenzivní spolupráce s praxí. 
 
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. Tuto příležitost Vám 
vřele doporučuji a těším se na setkání s Vámi v Jindřichově Hradci!
 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
děkan Fakulty mezinárodních vztahů

Bakalářské studijní obory FMV
 Cestovní ruch a regionální rozvoj
 Mezinárodní obchod
 Mezinárodní studia – diplomacie

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
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  přípa-
dě 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.


