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Ocenění pro STing

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.

A

KADEMIE STING získala prestižní ocenění
Nejlepší soukromá vysoká škola v České
republice. Hodnocení vysokých škol s názvem Fakulta roku 2015 probíhalo mezi studenty a
absolventy vysokých škol v celé České republice. Do
hlasování se zapojilo více než 23000 studentů a absolventů. Bylo hodnoceno 80 fakult vysokých škol.
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.
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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 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: Fakulta roku)

Nové stránky
AKADEMIE STING spustila nové internetové stránky!
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yly spuštěny nové internetové stránky
AKADEMIE STING. Cílem nových stránek
bylo zpřehlednění a zjednodušení navigace. Současně jsme se pokusili stránkám ušít
moderní design. Přivítáme Vaše komentáře
a připomínky pro jejich stálé zlepšování. Stránky najdete na stejné adrese: www.sting.cz
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Hledáme OsobnostI AKADEMIE STING
Pomozte nám najít talenty AKADEMIE STING!
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ledáme všechny zajímavé a šikovné studenty i absolventy AKADEMIE STING. Znáte mezi svými spolužáky úspěšné
sportovce, umělce, podnikatele a profesionály ve svém oboru? Jste Vy sami pyšní na svoje výkony a rádi byste se stali
osobností AKADEMIE STING? Pomozte nám je najít! Více na formuláři kampaně ZDE.

Dny otevřených dveří
Pozvěte Vaše známé a kamarády, ukážeme jim, kde studujete
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KADEMIE STING pořádá individuální termíny pro dny otevřených dveří. Uchazeči o studium tak mají jedinečnou
možnost si prohlédnout výukové prostory, zeptat se na veškeré otázky a nebo si přímo vyzkoušet některý ze seminářů nebo přednášek. Obraťte se na nás na adrese "akademie@sting.cz" a rádi Vás přivítáme u nás na AKADEMII.

Praxe v "PR"
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PR oddělení AKADEMIE STING rozšiřuje své řady
o studenty AKADEMIE STING. Pokud byste se
rádi podíleli na PR a marketingových aktivitách
AKADEMIE STING, přidejte se!
Činnosti PR oddělení najdete na:
www.sting.cz/pr-oddeleni-akademie-sting
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Připojete se k nám na sociální síti Facebook a buďte
v obraze - novinky z dění na škole budete mít přímo
z první ruky!
www.facebook.com/Akademie.Sting

