!!!Hokej a VŠ vzdělání v jednom!!!
Nechceš se vzdát svého HOKEJE a současně
chceš STUDOVAT vysokou školu? Nechceš volit
mezi sportovní kariérou a vysokoškolským
vzděláním?
NEMUSÍŠ!!!
Můžeš mít obojí v té nejlepší kvalitě! Právě teď
je to možné v Karlovarském kraji na
Fakultě ekonomické ZČU!
STAČÍ JEDINÉ!
Podat si přihlášku do 2. kola přijímacího řízení
na FEK ZČU a být přijat.
V Karlovarském kraji vzniká nový hokejový klub, který reaguje
na skvělou nabídku chebské části Fakulty ekonomické
Západočeské univerzity. Prioritou fakulty je skloubení studia a
sportu při zachování úrovně obou složek. Otevírá tak možnost
propojit sport a akademické vzdělání dalšímu okruhu mladých
lidí.

Podrobnější informace o plánovaném projektu:
Snahou chebské části FEK ZČU je vytvoření takových podmínek, aby bylo
možné skloubení sportovní kariéry s plnohodnotným vysokoškolským
studiem.
V prvé řadě se jedná především o nastavení individuálního vzdělávacího
plánu, který respektuje požadavky kladené na kvalitní trénink a možnost
účastnit se sportovní soutěže. Jedná se tedy o přizpůsobení rozvrhu výuky
a termínů zkoušek tak, aby sportovci nenaráželi na časovou kolizi výuky a
tréninků.
V druhé řadě na FEK ZČU existuje tzv. vzdělávací kouč, který průběžně
monitoruje potřeby studentů, sleduje jejich studijní zapojení, diskutuje se
studenty nad problematikou jednotlivých předmětů, navrhuje témata, která
je potřeba probrat nad rámec běžné výuky. Vše vzdělávací kouč řeší v
průběhu semestru tak, aby studium sportovních studentů bylo efektivní od
samého počátku, mělo hladký průběh a směřovalo ke kvalitním studijním
výsledkům ve zkouškovém období.
Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni na svém
pracovišti v Chebu vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení na bakalářský
studijní program Ekonomika a management v prezenční formě,
studijní obor Management obchodních činností. Absolvent tohoto
programu je vysokoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným a odborným
vzděláním potřebným pro výkon manažerských a ekonomických funkcí.
Absolvent má znalosti a dovednosti, které jej profilují tak, že je způsobilý
se teoreticky i prakticky orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky
a aktivně se podílet na řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů
a najít uplatnění v jejich součástech.
Informace o přijímacím řízení jsou k nalezení
zde: https://www.fek.zcu.cz/static/uchazec.php Přihláška se podává v
elektronické formě. Elektronická přihláška je zpřístupněna od 1. 6. 2019 do
31. 7. 2019 na adrese http://eprihlaska.zcu.cz.

Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Musí však splnit kritéria
uvedená ve vyhlášce děkanky.
V případě dalších dotazů se prosím obraťte na chebské studijní oddělení
FEK ZČU.
Rozhodnete-li se pro studium a hokej na FEK ZČU a podáte si přihlášku,
zašlete prosím email na studijní oddělení paní Romaně Kočvarové s
informací, že máte zájem být součástí hokejového týmu.
Kontakt na studijní oddělení FEK ZČU:

Romana Kočvarová
kocvarov@ccv.zcu.cz
377633513

