Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomická v Praze

Milé studentky, milí studenti Fakulty informatiky a statistiky,
blahopřeji vám k úspěšnému složení přijímacích zkoušek či k přijetí
bez těchto zkoušek a věřím, že studium na Fakultě informatiky a statistiky splní vaše očekávání. Před zahájením studia na Vysoké škole
ekonomické v Praze vám naše fakulta nabízí možnost seznámit se
s budoucími spolužáky i s některými vyučujícími formou Seznamovacího kurzu pro 1. ročníky. Fakulta informatiky a statistiky je moderní
fakultou, na které studuje ve třech stupních vysokoškolského studia
okolo 3 500 studentů, a to ve dvou hlavních studijních programech –
aplikované informatice a kvantitativních metodách, v rámci kterých je
nabízeno celkem osmnáct studijních oborů. Fakulta bude mít k 1. září
2018 celkem 9 kateder včetně nově zřízené katedry multimédií.
FIS je velmi úspěšná v oblasti uplatnění absolventů v praxi. O absolventy fakulty je trvale vysoký zájem na trhu práce. Nespornou výhodou studentů FIS je fakt, že kromě velmi dobrých znalostí ve svém
oboru získávají i solidní základ v mnoha ekonomických disciplínách.
Naši absolventi se tak stávají vyhledávanými odborníky ve všech
oblastech národního hospodářství a jsem potěšen, že za pár let řady
našich úspěšných absolventů rozšíříte i vy.
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
děkan Fakulty informatiky a statistiky

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY FIS
Aplikovaná informatika
Informační média a služby
Matematické metody v ekonomii
Multimédia v ekonomické praxi
Sociálně-ekonomická demografie
Statistika a ekonometrie
Statistické metody v ekonomii

PROGRAM SEZNAMOVACÍHO KURZU
seznámení se s fakultou a se studijním oborem,
setkání s členy vedení fakulty a stávajícími studenty,
hry v přírodě, sportovní aktivity, týmová spolupráce
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 i 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 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 (www.facebook.com/studujnavse) 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. Studenti FIS si mohou vybrat ze dvou termínů:
3. 9. – 5. 9. nebo 5. 9. – 7. 9. 2018. Studentům oboru Multimédia
v ekonomické praxi doporučujeme první termín, studentům statistických oborů doporučujeme přihlásit se na druhý termín. Studenti
ostatních oborů si mohou vybrat libovolně.
Cena seznamovacího kurzu je 1 650 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 290 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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