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redakce Pr oddělení AKADeMIe sItng 

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. 

KADeMIe stIng získala prestižní ocenění 
nejlepší soukromá vysoká škola v České 
republice. Hodnocení vysokých škol s náz-

vem Fakulta roku 2015 probíhalo mezi studenty a 
absolventy vysokých škol v celé České republice. Do 
hlasování se zapojilo více než 23000 studentů a ab-
solventů. 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.

nOvé STránky 
AKADEMIE STING SpuSTIlA Nové INTErNETové STráNKy!

yly spuštěny nové internetové stránky 
AKADeMIe stIng. Cílem nových stránek 
bylo zpřehlednění a zjednodušení nav-

igace. současně jsme se pokusili stránkám ušít  
moderní design. Přivítáme Vaše komentáře  
a připomínky pro jejich stálé zlepšování. stránky na-
jdete na stejné adrese: www.sting.cz
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O soutěži Fakulta roku
Hlasování Fakulta roku je průzkumem mezi studenty a absolventy vy-
sokých 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 chy-
bí je pohled studenta či absolventa na svoji školu či fakultu. tento 
pohled studenta či absolventa je zásadní a vypovídá o kvalitě ško-
ly více, než například citace v odborných časopisech či počet zah-
raničních 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)
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Hledáme OSObnOSTi AkAdemie STing
poMozTE NáM NAjíT TAlENTy AKADEMIE STING!

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.

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 sem-
inářů nebo přednášek. Obraťte se na nás na adrese "akademie@sting.cz" a rádi Vás přivítáme u nás na AKADeMII.

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

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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dny OTevřenýcH dveří
pozvěTE vAšE zNáMé A KAMAráDy, uKážEME jIM, KDE STuDujETE
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http://bit.ly/18gsX37
http://bit.ly/18gsX37
https://docs.google.com/forms/d/1rLDy3jRBtiiYJnhN1tXWp18qr2IxSbPr8Jyz1YI4Dm4/viewform
https://www.facebook.com/Akademie.Sting
www.sting.cz/pr-oddeleni-akademie-sting

