TISKOVÁ ZPRÁVA

VŠE svolává své absolventy
V sobotu 24. listopadu 2007 od 14. hodin proběhne na půdě Vysoké školy ekonomické
v Praze setkání absolventů s názvem „Den s VŠE“. Hlavním cílem akce je poskytnout
příležitost k neformálnímu navazování kontaktů mezi absolventy. Připraven je rovněž
bohatý odborný a společenský program. Podrobné informace o akci najdou zájemci
na internetové stránce www.densvse.cz.
Praha 5. listopadu 2007
V rámci „Dne s VŠE“ vystoupí umělecké soubory působící při VŠE - pěvecký sbor Musica
Oeconomica Pragensis spolu s Orchestrem VŠE. Kulturní program doplní divadelní
představení „Dívčí válka" v podání ochotnického divadelního spolku VŠE. Vystoupí také
folklorní soubor Gaudeamus. Pro účastníky je dále připravena vernisáž obrazů Jana
Antonína Pacáka a koncert absolventa VŠE Ivana Mládka. Vrcholem večera bude
vystoupení baviče a imitátora Vladimíra Hrona.
Připraven je rovněž odborný program. Jednotlivé fakulty VŠE zajišťují odborné diskuze
zástupců praxe a akademické obce na aktuální téma. Účastníci „Dne s VŠE“ se budou moci
setkat se známými osobnostmi ekonomického a politického života, například Martinem
Jahnem, Janou Bobošíkovou či Pavlem Kysilkou. Poté si budou moci prohlédnout budovy
VŠE na Žižkově. Navštívit mohou mimo jiné prostory jednotlivých fakult, knihovnu,
počítačové učebny a nové prostory Centra tělesné výchovy a sportu.
Generálním partnerem akce je Česká spořitelna, hlavními partnery jsou Deloitte, Ernst &
Young, KPMG, AWD, Vorlíčková & Leitner. Catering zajišťuje partner akce společnost
Vyšehrad 2000. Microsite www.densvse.cz připravil partner akce společnost Ogilvy
Interactive.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.

Kontakt pro média:
Ing. Miroslav Karlíček
tiskový mluvčí
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
Ing. Klára Bratová
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 604 919 104
e-mail: pr@vse.cz
Více informací na www.vse.cz a www.densvse.cz
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