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Prague College a Akcent College se stávají Prague City University

Užší spolupráce dvou škol dala vzniknout nové společné identitě. Prague City University spojuje
tradici letitých zkušenosti, které Prague College a Akcent College získaly v oblasti vzdělávání za
uplynulých dvacet let.

Před sedmnácti lety otevřela Prague College v Praze na Vinohradech své dveře hrstce prvních studentů. Nabídla jim vysokoškolské
vzdělání britského stylu v srdci Evropy s neobvyklým interdisciplinárním přístupem, který spojoval business, IT a design.

V krátkém čase si Prague College vybudovala pověst přední vysoké školy ve střední Evropě, na které se vyučuje řada oborů v angličtině a
která má dnes přes 500 studentů z 90 různých zemí.

Předpokladem takto úspěšného růstu byl mezinárodní tým kvalitních pedagogů, kteří byli s to nabídnout studentům kreativní a inovativní
programy, jež vycházely vstříc jejich potřebám i potřebám trhu. Tyto programy byly nabízeny na třech fakultách: School of Art & Design,
School of Business a School of Media & IT.

Prague College společně s Akcent College, českou vysokou školou se specializací na problematiku vzdělávání, zejména v oblasti výuky
cizích jazyků, společně utvořily Prague City University (PCU), která nabízí bakalářské, magisterské, profesní a přípravné programy
akreditované ve Velké Británii a České republice. Programy, které dříve zajišťovala Akcent College, založená již v roce 2008,, jsou nyní
základem nové pedagogicky zaměřené fakulty PCU - School of Education.

„Nově ustavená fakulta se bude věnovat přípravě prvotřídních lektorů a učitelů cizích jazyků a navazovat tak na třináctiletou tradici Akcent
College, založenou již v roce 2008, a rozvíjet se v instituci zaměřenou na přípravu vzdělávacích oborníků,” dodává děkan této fakulty doc.
PhDr. Zdeněk Starý, CSc.

Jméno Prague City University symbolizuje proměnu v otevřenou mezinárodní vysokou školu, která nabízí tří kampusy ve třech dynamicky
se rozvíjejících čtvrtích Prahy: Kampus Polská na Vinohradech, Kampus Biskupský dvůr v centru Prahy a Kampus Pragovka ve
Vysočanech v Praze 9.

Douglas Hajek, spoluzakladatel a ředitel Prague City University Douglas Hajek, říká: „Představení vysoké školy Prague City University bylo
vyvrcholením práce posledních sedmi měsíců, vlastně posledních sedmi let plánování. Poprvé jsme načrtli dlouhodobou perspektivu
Prague City University v roce 2014. Spojení s Akcent College koncem minulého roku vytvořilo podmínky pro nastartování změn. Rozsáhlý
tým studentů, absolventů a pedagogů přispěl podstatným způsobem k formování nové identity školy a všichni se těšíme  na společnou
cestu jako Prague City University.“

PCU bude nadále rozvíjet české a britské studijní programy pro české i mezinárodní studenty na všech svých čtyřech fakultách ve
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spolupráci s českými i mezinárodními podnikatelskými subjekty a vzdělávacími partnery.

Prague City University (PCU) reprezentující všechny čtyři fakulty, utvořila společnou vizuální identitu spolu s novými webovými stránkami.

Potřebujete-li více informací o Prague City University nebo s námi chcete zůstat v kontaktu, obraťte se prosím na:

Josef Brož
Czech Marketing Specialist
josef@praguecityuniversity.cz

Larissa Petryca
Marketing Manager
larissa@praguecityuniversity.cz

Zdroje
Loga, videa a texty jsou k dispozici na PCU Media Kit
Fotografie a videa jsou k dispozici na PCU Flikr a PCU YouTube page

Novinové články
Welcome to Prague City University!
Like PCU, the Czech Republic is growing stronger
How did PCU’s new identity come about?
PCU Master’s Degrees

Sociální sítě
PCU Facebook PCU LinkedIn PCU Instagram PCU Twitter
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