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STUDUJ FEST!
FESTIVAL NABITÝ ZAJÍMAVÝM PROGRAMEM, S KVALITNÍM 
OBSAZENÍM, MIMOŘÁDNOU ATMOSFÉROU A OSOBNÍM 
PŘÍSTUPEM. TAK SE PREZENTUJE SOUKROMÁ VYSOKÁ 
ŠKOLA AKADEMIE STING VE SVÉ NOVÉ KOMUNIKAČNÍ 
KAMPANI. CHCE SE V NÍ ORIGINÁLNÍM ZPŮSOBEM 
POCHLUBIT SVÝMI ÚSPĚCHY Z POSLEDNÍ DOBY A 
OSLOVIT POTENCIÁLNÍ STUDENTY. STUDUJ FEST! TAK ZNÍ 
HLAVNÍ SLOGAN KAMPANĚ, KTERÝ NESE VÍCE VÝZNAMŮ.

omunikační kampaň představuje studi-
um jako festival, který studentům změní 
život. A to Fest! Nechtěli jsme jít tradiční 

cestou manažerů v oblecích. Chtěli jsme, aby kam-
paň pobavila jak stávající studenty, tak zaujala nové  
uchazeče. Různými přesmyčkami k nim mluví  
blízkým festivalovým jazykem.

Umění ovládnout MONEY BUSINESS, perfektní 
zázemí SUPPORT STUDENTS, po škole nebudete 
NOUNEJM, MIGHTWORK na vedoucích pozicích  
a zkrátka u nás je to JINÉ CAFÉ. Navíc je možné 
zúčastnit se soutěže a získat freepasy na fes-
tival. Detailní line-up festivalu je k dispozici na  
www.studujfest.cz

AKADEMIE STING je vůbec nejstarší soukromou vy-
sokou školou v moravské metropoli. Od roku 2000 
připravila pro praxi už více než tři tisícovky ab-
solventů. Talentovaným a úspěšným studentům 
dokážeme zajistit nejrůznější výhody a další 

snižování ceny školného. Po dobu trvání 
kampaně STUDUJ FEST navíc rozdáme 
několika výhercům také první semestr 
zcela zdarma (soutěž probíhá od 18.5.)

V kampani škola upozorňuje na vysoké procento 
absolventů uplatněných na trhu práce, vyhledávané 
bakalářské i magisterské obory, prezenční i kombi-
nované studium, úzké propojení s praxí, nízké škol-
né, prospěchová stipendia až do výše školného, 
flexibilní studium, studijní materiály v ceně, získaný 
titul nejlepší soukromé vysoké školy v ČR a mnoho 
dalších výhod.

Studenti prožijí tříletý nebo pětiletý festival 
zkušeností, vědomostí a zážitků, který jim změní 
život. Perfektně je připraví na praktický život, 
propojí je s profesionály a nabije zkušenostmi z 
reálných firem. Uchazeče zveme na STUDUJ FEST, 
festival, který na jedné straně slibuje skvělé zážitky 
a atmosféru, ale na straně druhé kvalitní a náročné 
studium. 
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S kampaní se můžete setkat na zastávkách v Brně, 
citylight plochách, v MHD, na festivalu Majáles, rádiu nebo  
internetu. Vytvořili jsme také speciální stránky festivalu na doméně  
www.studujfest.cz. 
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ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI
ÚSPĚŠNÝ STUDENT AKADEMIE STING ZÍSKAL DRUHÉ MÍSTO V ČR

tudent AKADEMIE STING Stanislav Štěrba uspěl se svojí bakalářskou prací v soutěží Teoretické a praktické 
aspekty veřejných financí 2015, která byla realizována pod záštitou ministra financí ČR. Práce "Optimalizace 
daňové povinnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o." získala 2. místo v celorepublikové konkurenci. Gratulujeme!

PROGRAM ERASMUS+
AKADEMIE STING PODALA PŘIHLÁŠKU DO PROGRAMU ERASMUS+

áká vás studium na prestižních univerzitách v zahraničí? Rádi byste v zahraničí kromě studia i pracovali?  
Naše škola podala přihlášku do programu ERASMUS+ a pěvně věříme, že výhody programu budou moci 
čerpat od nového roku také studenti AKADEMIE STING! Pro aktuální informace sledujte naše facebookové 

stránky nebo nové stránky: www.sting.cz/erasmus
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AKADEMIE STING LÁKÁ NADANÉ VĚDCE
PUBLIKOVAT MOHOU V RECENZOVANÉM ČASOPISE

KADEMIE STING oslovuje nadané vědce a nabízí jim možnost publikovat v časopise ACTA STING. Ten je zařa-
zen mezi prestižní recenzované časopisy. Recenzovaný vědecký časopis ACTA STING je zaměřen na eko-
nomickou problematiku. Vědci mohou prezentovat své příspěvky z oblasti ekonomiky, managementu, mar-

ketingu, financí, daní, účetnictví a práva. Vychází dvakrát do roka a autoři mohou své příspěvky zasílat zcela zdarma. 
Snažíme se tak vyjít vstříc mladým vědcům. Díky ocenění za Nejlepší soukromou vysokou školu v České republice (Fakulta 
roku 2015) je o prezentaci v našem časopise větší zájem než obvykle. Autoři mohou své příspěvky zasílat do 31. 10. 2015.  
O zařazení příspěvku rozhoduje mezinárodní redakční rada. Více informací i archiv vydání mohou zájemci najít na stránkách  
www.sting.cz/acta_sting
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Oficiální powerpointové šablony, logo a 
další prezentační materiály nyní najdete na 
stránkách: 
http://www.sting.cz/graficke-materialy/

PPT PREZENTACE 
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

FACEBOOK
Oficiální powerpointové šablony, logo a další 
prezentační materiály nyní najdete na stránkách: 

www.sting.cz/graficke-materialy
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ROZHOVOR S REKTOREM AKADEMIE STING
AKADEMIE STING ZÍSKALA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ 

ane rektore, AKADEMIE STING zvítězila  
v soutěži Fakulta roku. Jak hodnotíte tento 
úspěch?

Jedná se o ocenění, které patří nejen instituci jako 
takové, ale i akademickým pracovníkům, kteří během 

dlouholetého fungování AKADEMIE STING 
přispívají k jejímu dobrému jménu. Ocenění 
si opravdu velmi vážíme. Navíc jsme ho  

získali symbolicky v roce, ve kterém oslavíme již 15 let 
od založení AKADEMIE STING.

Přeskočili jste i věhlasné školy jako NEWTON College, 
a. s. nebo CEVRO institut, o.p.s., jak si to vysvětlujete?

AKADEMIE STING je školou s nejdelší tradicí v Brně, 
byla založena již v roce 2000. Absolvovalo ji více než 
3000 absolventů, což je největší počet absolventů 
soukromé školy na Moravě. Každým rokem vyhodnocu-
jeme spokojenost studentů i absolventů a reagujeme 
na jejich připomínky. Daří se nám díky tomu zlepšovat 
výuku i studijní prostředí. Můžeme se pochlubit velkou 
zaměstnaností absolventů v oboru, která se pohybuje 
okolo 98%. Díky kvalitním vyučujícím z akademického 
 i profesionálního prostředí a novým úspěchům ve vědě 
a výzkumu si AKADEMIE STING získala pevné místo na 
trhu mezi vysokými školami.

AKADEMIE STING má podle žebříčku spokojené stu-
denty a absolventy, v čem se odlišujete od ostatních 
soukromých škol?

AKADEMIE STING nabízí zajímavé a prakticky zaměřené 
studijní obory, aktivní propojení studia s praxí, profe-
sionální akademické zázemí, nízké školné, prospěchová 
stipendia do až do výše školného, flexibilní studium, 
základní výukové materiály v ceně a mnoho dalších 
výhod. Přístup studijního oddělení i akademických pra-
covníků ke studentům je profesionální a přátelský. 
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Kam směřuje AKADEMIE STING, chystáte nějaké 
novinky nebo vylepšení dosavadní kvality?

Našim cílem je studentům i veřejnosti ukázat,  
že studium na soukromé škole neznamená automaticky 
podřadné studium. Snažíme se ukázat AKADEMII 
STING jako školu s pevnou tradicí, velmi pozitivními  
referencemi od studentů, absolventů i zaměstnavatelů. 
Studium na AKADEMII STING je  kvalitní a prakticky 
zaměřené. Uplatnitelnost po ukončení studia vysoká, 
což je velmi důležitý faktor.

Během tohoto roku bude například probíhat budování 
klubu absolventů, pořádání zajímavých přednášek, 
konference, aktivity spojené s projektem ERASMUS  
a rozšiřování spolupráce s firmami. Dotváříme jednotný 
vizuální styl, stále inovujeme webové stránky a oslovu-
jeme nové uchazeče o studium.
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