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Budoucí ekonomové zahájí studia na Pražském hradě
20. září 2010
Studenti prvního ročníku Národohospodářské fakulty Vysoké školy
ekonomické v Praze zahájí akademický rok 2010/2011 v pondělí 20. září 2010 na
Terase Jízdárny Pražského hradu za účasti prezidenta republiky prof. Václava
Klause.
Slavnostní setkání je plánováno od 10.00 hodin a zúčastní se jej vyjma studentů
prvního ročníku také vedení Národohospodářské fakulty VŠE a její partneři.
„Slavnostní zahájení akademického roku za účasti hlavy státu je pro fakultu velkou
ctí. Národohospodářská fakulta VŠE je hrdá na spolupráci s prezidentem republiky,
který u nás nejen přednáší, ale je také členem Vědecké rady fakulty. Osobní setkání
s panem prezidentem u příležitosti tak významného kroku jako je zahájení
vysokoškolského studia bude zajisté pro všechny studenty mimořádným zážitkem na
celý život“ informoval děkan NF VŠE Miroslav Ševčík.
Vedení Národohospodářské fakulty VŠE usiluje o užší spolupráci v rámci
akademické obce fakulty a vytvoření dobrého studijního a pracovního klimatu
prostřednictvím společenských a sportovních aktivit. Zvýšenou pravidelnou
pozornost bude vedení fakulty věnovat spolupráci s absolventy Národohospodářské
fakulty.
„Rádi bychom vytvořili úzkou spolupráci s našimi absolventy, abychom nové studenty
motivovali úspěšnými příklady praxe, nabídli možnost odborných stáží a brigád
v našem oboru. Jsme tradiční fakulta a považuji za nutné zprostředkovávat vyjma
klasické formy vzdělání také mezigenerační výměnu zkušeností,“ řekla proděkanka
pro rozvoj a PR NF VŠE Soňa Křítková.
Národohospodářská fakulta VŠE je jednou ze šesti fakult Vysoké školy ekonomické v
Praze. Ve výuce a výzkumu se zaměřuje především na oblast mikroekonomie,
makroekonomie, hospodářské a sociální politiky, metodologii ekonomie, dějiny
ekonomického myšlení, právo a ekonomii (ekonomickou analýzu práva), organizaci
trhů a odvětví, ekonomii veřejného sektoru, hospodářské dějiny, veřejnou správu a
regionalistiku. V září 2005 byl na fakultě zaveden systém evropských kreditů (ECTS).
Od akademického roku 2007/2008 jsou studenti přijímáni do bakalářských oborů NF
VŠE na základě výsledku testu Obecných studijních předpokladů společnosti Scio.
Mgr. Soňa Křítková, Ph.D.
Proděkanka pro rozvoj a PR
Národohospodářská fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
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Kontakt pro média:
Ing. Jan Martin Rolenc
Tiskový mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 723 770 696
e-mail: pr@vse.cz
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