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Ekcnomove, manazefi firem nebo 
zastupci ufadu budou hasty dvanac
teho rocniku Tydne teorie a praxe 
v ekonomice, ktery vcera odstarto
val na Fakulte ekonomicko-spravni 
Univerzity Pardubice. 
Loni se 39 pfednasek teto odborne 
akce zucastnilo bezmala 3 tisice StU
de tu. Letos cekaje i zajemce z fad 
vefejnosti 41 vystoupeni expertu 
z c skych a slovenskych vysokych 
sko , firem, bank nebo utadu. , Chce
me umoznit posluchacum nasi fakul
ty, ale take vsem zajemcum, aby se 
seznamili s teoretickymi i pral<ticky
mi ~ fistupy, metodami a zkusenost
mi, ktere se vyuzivaji pfi fizeni fi-
re a instituci. Take proto je akce 
ote rfena pro studenty ze vsech vyso
kyc' skol v zemi i pro vsechny za
j err. i"'e o tato temata," fika Alexandr 
Se ec z Fakulty ekonomicko-sprav
ni. (tum) 
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Ekonomové, manažeři firem nebo zástupci úřadů budou hosty dvanáctého ročníku Týdne teorie a 
praxe v ekonomice, který včera odstartoval na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 
Loni se 39 přednášek této odborné akce zúčastnilo bezmála 3 tisíce studentů. Letos čeká je i zájemce 
z řad veřejnosti 41 vystoupení expertů z českých a slovenských vysokých škol, firem, bank nebo 
úřadů. „Chceme umožnit posluchačům naší fakulty, ale také všem zájemcům, aby se seznámili s 
teoretickými i praktickými přístupy, metodami a zkušenostmi, které se využívají při řízení firem a 
institucí. Také proto je akce otevřená pro studenty ze všech vysokých škol v zemi i pro všechny 
zájemce o tato témata,“ říká Alexandr Šenec z Fakulty ekonomicko-správní. 
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Pardubice - Více než čtyřicet expertů z českých a slovenských vysokých škol, firem, bank nebo 
úřadů vystoupí během Týdne teorie a praxe v ekonomice, který v pondělí odstartuje na Fakultě 
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Během loňského, 11. ročníku se přednášek zúčastnilo 
kolem tří tisíc studentů. Zvána je i veřejnost. 
 
"„Chceme umožnit posluchačům naší fakulty, ale také všem zájemcům, aby se seznámili s 
teoretickými i praktickými přístupy, metodami a zkušenostmi, které se využívají při řízení firem a 
institucí. Také proto je akce otevřená pro studenty ze všech vysokých škol v zemi i pro všechny 
zájemce o tato témata,“ říká Alexandr Šenec z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 
Během pěti dní se za řečnickým pultem vystřídá například projektový manažer firmy ŠKODA AUTO, 
manažerka lidských zdrojů Philip Morris ČR, auditor KPMG Česká republika nebo akademici z 
pražské Vysoké školy ekonomie a managementu či Podnikatelské fakulty VUT v Brně, kteří se 
zabývají trendy a souvislostmi éry Průmyslu 4.0. 
Kromě zahraničních hostů letos promluví také předseda představenstva a generální ředitel firmy 
ATAS elektromotory Náchod a.s. Otto Daněk, který se zaměří na rizika exportu. Zajímavostí bude 
příběh Jakuba Krákory, který popíše svoji cestu absolventa vysoké školy do zaměstnání v jedné z 
největších světových bank Barclays. 
" 
 
 
URL| https://pardubicky.denik.cz/zpravy_reg...aujal-tri-tisice-studentu-20181118.html 
 
 

https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/ekonomicky-tyden-zacina-vloni-zaujal-tri-tisice-studentu-20181118.html

	1
	2

