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Vážené absolventky, vážení absolventi,

víme, že v dnešní době není

jednoduché se oprostit od aktuálního

dění. Pokusíme se na následujících

řádcích alespoň na chvíli přenést vaše

myšlenky jiným směrem. Rádi bychom

s vámi zůstali v kontaktu i po ukončení

studií, protože nás zajímají vaše názory

a jsme pyšní, že jste absolvovali právě

na naší fakultě. Rozhodli jsme se

připravit pro vás pravidelné

newslettery, ve kterých budeme

informovat o novinkách na Fakultě

informatiky a statistiky. Kromě toho

pro vás budeme pořádat semináře v

oblastech informatiky a kvantitativních

metod.

Novinky v pedagogice

Nejprve pojďme společně nahlédnout,

co se v minulém roce na fakultě stalo

nového. Začněme v oblasti pedagogiky.

V roce 2019 se podařilo nastartovat

novou marketingovou kampaň pro

bakalářské studium a zejména díky ní

vzrostl počet přihlášek ke studiu

meziročně o nevídaných 42,8 %. V

kampani pokračujeme i v letošním roce

- jen jsme ji rozšířili i na magisterské a

doktorské obory. Bakalářské studium

pro příští akademický rok projde

výraznou změnou. Nově studenti

nebudou přijímáni do oborů, ale do

programů. Zájemci o bakalářské

studium mohou nastoupit do programů

Aplikovaná informatika, Informační

média a služby, Informační média a

 

Seznamte se
vyučovanými tématy
a aktuálními trendy
na absolventském
úterý

Připravujeme pro vás řadu workshopů,

kde chceme krátce představit nové

studijní programy, seznámit vás s

novými způsoby výuky a hlavně

představit aktuální trendy v oblastech

vzdělávání, kterým se na fakultě

věnujeme. Tyto workshopy –

absolventská setkání budou probíhat

ve vybraných úterních večerech od

18:00. Na začátku večera účastníkům

krátce představíme vybraný studijní

program a následně proběhne diskuze,

kdy nám můžete dát zpětnou vazbu –

například co v praxi našim

absolventům z vašeho pohledu chybí.

Poté proběhne hodinová odborná

přednáška, kterou povedou odborníci z

komerčního, akademického nebo

veřejného sektoru. Těšit se můžete

například na témata týkající se datové

analytiky v moderní společnosti,

obsahu a způsobu sčítání lidu, domů a

bytů v roce 2021, řízení kvality dat,

strojového učení, demografického

vývoje, digitálního zdraví, agilního

řízení nebo digitální transformace.

Termíny jednotlivých přednášek

upřesníme v následujících

newsletterech v závislosti na vývoji

situace v České republice.

https://www.facebook.com/fisvse/
https://fis.vse.cz/
https://fis.vse.cz/bakalarske-studium/bakalarske-programy/program-aplikovana-informatika/
https://fis.vse.cz/bakalarske-studium/bakalarske-programy/program-informacni-media-a-sluzby/
https://www.facebook.com/fisvse/
https://fis.vse.cz/
https://html2pdf.com/files/ze8ed94a3sq1vw9o/o_1e840n4u4tu41urf1ug37j21t0tb/*%7CUNSUB%7C*


služby, Multimédia v ekonomické praxi

a Matematické metody v ekonomii. Z

magisterských programů nabízíme:

Data a analytika pro business,

Ekonometrie a operační výzkum,

Ekonomická demografie, Informační

management, Informační systémy a

technologie, Kognitivní informatika, a

distanční program Podniková

informatika. Kromě toho na fakultě

připravujeme nový bakalářský

program, který propojí obě zaměření

fakulty: informatiku a kvantitativní

obory. Navíc ho budeme částečně učit

v angličtině. Také se nám minulý rok

podařilo úspěšně zahájit ve spolupráci

se společností KPMG nový MBA

program. Ale o něm podrobněji v

samostatném článku.

Spolupracujeme s praxí

Druhou oblastí, ve které dosahujeme

výrazných úspěchů, je spolupráce s

praxí. Společně s komerčními subjekty

rozvíjíme kurzy pro veřejnost. Ty jsou

přístupné hlavně vám. Jejich seznam

najdete na hlavní stránce FIS pod

odkazem Kurzy pro veřejnost (více

informací v článku na konci

newsletteru). Kromě nich nadále

budeme pokračovat v uzavírání

partnerství se společnostmi.

Generálním partnerem FIS se od

minulého roku stala společnost KPMG,

mezi hlavní partnery fakulty se od

srpna zařadila společnost ŠKODA AUTO

a od listopadu ČSOB. Dalšími partnery

fakulty jsou společnosti Accenture, EY,

Microsoft a Vodafone.

Na co se můžete v následujících

měsících těšit? Každý newsletter

přinese novinky, které se na fakultě

odehrávají, představí nejbližší

workshop, kterého se budete moci

zúčastnit. V případě podnětů na články,

které by vás zajímaly, zpětných vazeb

ke studiu nebo nabídek pro spolupráci s

praxí nám napište na e-mail: 

absolventiFIS@vse.cz.

Přejeme vám příjemné čtení a hlavně

hodně zdraví a pozitivního myšlení do

 

První studenti
fakultního MBA
program studují již v
druhém semestru

Ve spolupráci s KPMG jsme v září

otevřeli MBA program KPMG Data &

Analytics for Business Management,

který je prvním datově orientovaným

MBA programem ve střední Evropě.

Program učí, jak propojovat data,

analytiku a business do jednoho celku

a s jejich pomocí řídit inovace a

transformaci firem. MBA program je

určen pro všechny úrovně

managementu firem, které chtějí využít

potenciál dat pro rozvoj podnikání.

Studium trvá tři semestry (jeden a půl

roku) a je v češtině. Absolventi získají

titul Master of Business Administration.

V současné době je možné podat

přihlášku ke studiu na akademický rok

2020/2021.

Titulem vzdělání
nekončí. FIS pomáhá
rozšiřovat znalosti i
při zaměstnání

Společně s partnery fakulty

připravujeme kurzy pro veřejnost,

které umožňují získat fakultou

garantovanou úroveň vzdělání v

aktuálních a zajímavých tématech. Buď

se jedná o intenzivní kurzy, nebo o

sérii několika půldenních vzdělávacích

bloků. Vybírat lze například z kurzů

Datové minimum pro business, Večerní

https://fis.vse.cz/bakalarske-studium/bakalarske-programy/program-informacni-media-a-sluzby/
https://fis.vse.cz/bakalarske-studium/bakalarske-programy/program-multimedia-v-ekonomicke-praxi/
https://fis.vse.cz/bakalarske-studium/bakalarske-programy/program-matematicke-metody-v-ekonomii/
https://fis.vse.cz/magisterske-studium/magisterske-programy/program-data-a-analytika-pro-business/
https://fis.vse.cz/magisterske-studium/magisterske-programy/program-ekonometrie-a-operacni-vyzkum/
https://fis.vse.cz/magisterske-studium/magisterske-programy/program-ekonomicka-demografie/
https://fis.vse.cz/magisterske-studium/magisterske-programy/program-informacni-management/
https://fis.vse.cz/magisterske-studium/magisterske-programy/program-informacni-systemy-a-technologie/
https://fis.vse.cz/magisterske-studium/magisterske-programy/program-kognitivni-informatika/
https://fis.vse.cz/magisterske-studium/magisterske-programy/program-podnikova-informatika/
https://fis.vse.cz/kurzy-pro-verejnost/
mailto:absolventiFIS@vse.cz
https://dabm.vse.cz/
https://www.databusiness.cz/dabm/registracni-formular/


následujících dnů.

Vedení Fakulty informatiky a statistiky

 

škola R (pro začátečníky i pokročilé),

Jazyk SQL: Trénink pro začátečníky a

mírně pokročilé, Data mining – co

může odhalit ve vašich datech?,

Rétorické a prezenční dovednosti nebo

Umění sebeprezentace. Nabídku všech

kurzů naleznete na fakultním webu.

Kromě toho probíhá pravidelně již tři

r o k y Data Science & Business

Intelligence Academy, která propojuje

znalosti v oblasti Business Intelligence

(BI) a Data Science (DS) do

jednotného celku a poskytuje

systematické rozšiřující vzdělání, které

připraví do praxe DS a BI specialisty,

kteří jsou schopni v rámci business

analýzy využít předností obou oblastí

analýzy dat. Další běh, do kterého se

budete moci přihlásit, proběhne na

podzim.

Tento e-mail jsme Vám zaslali, protože jste registrováni v databázi Absolventů VŠE a

zaškrtli jste zájem o „Newsletter Fakulty informatiky a statistiky“. Pokud do budoucna

nechcete být o podobných aktivitách informováni, upravte si prosím Vaše nastavení zde.

Váš přihlašovací e-mail je ten, na který jste dostali tento e-mail.
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