Významné ocenění pro AKADEMII STING
(Brno, 20. 1. 2015) Soukromá vysoká škola AKADEMIE STING získala v hodnocení
vysokých škol nejvyšší ocenění. Nejstarší soukromá vysoká škola v Brně se tak
může prezentovat jako Nejlepší soukromá vysoká škola v České republice.
Hodnocení vysokých škol s názvem Fakulta roku 2015 probíhalo mezi studenty a
absolventy vysokých škol v České republice. Do hlasování se zapojilo více než 23000
studentů a absolventů. Mezi desítky hodnotících kritérií patřila například
spokojenost se studiem, prostředím, uplatněním a zaměstnaností absolventů,
propojením s praxí, profesionálním akademickým zázemím, apod. Na základě
výsledků hodnocení tak AKADEMIE STING byla vyhodnocena jako Nejlepší soukromá
vysoká škola v České republice pro rok 2015.
„Získaného ocenění si velmi vážíme. Získali jsme ho symbolicky v roce, ve
kterém oslavíme již 15 let od založení AKADEMIE STING“, uvedl doc. Ing. Zdeněk
Sadovský, CSc., rektor AKADEMIE STING.
Bližší informace o žebříčku jsou uvedeny níže.
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O soutěži Fakulta roku

Hlasování Fakulta Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol v
České republice, jak se jim na jejich vysoké škole/fakultě studuje nebo studovalo.
Impulsem ke vzniku projektu FakultaRoku.cz byly již v roce 2011 žebříčky českých
médií, které srovnávaly různé VŠ/fakulty vysokých škol v ČR podle různých kritérií.
Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybělo a stále chybí je pohled
studenta či absolventa na svoji školu či fakultu. Tento pohled studenta či
absolventa je podle nás zásadní a vypovídá o kvalitě školy více, než například
citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů (jakkoliv tato kritéria
také považujeme za důležitá).
Posouzení kvality školy z pohledu studentů a absolventů je i kritérium, podle
kterého by se měli řídit budoucí vysokoškoláci, nyní studenti středních škol.
(Zdroj: www.fakultaroku.cz)
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