Nejlepší ekonomka na Moravě na vlastní oči
(4. 2. 2014, Brno) Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF), třetí nejlepší
ekonomická fakulta v České republice a nejlepší ekonomická fakulta na Moravěi, nabízí zájemcům
o studium nejen ekonomických, informatických a dalších oborů mimořádnou příležitost seznámit
se s jejím prostředím ještě před odesláním přihlášek. Fakulta jim otevře své dveře 7. 2. 2014 ve 13.
hodin v posluchárně Q01 v budově Q.
Výběr vysoké školy je zásadním a často také nelehkým rozhodnutím. PEF se proto snaží otevřením
svých prostor vycházet zájemcům o studium vstříc. Tento pátek si budou moci zájemci v rámci
tradičních dnů otevřených dveří prohlédnout specializované učebny, seznámit se s informačním
systémem fakulty a základními informacemi o studijních programech. Pozornost jistě upoutá
možnost návštěvy unikátních pracovišť – laboratoře virtuální reality nebo robotické laboratoře. Role
průvodců se ujímají současní studenti. Kromě prohlídky fakulty si pro uchazeče připravili tematické
stánky, kde mohou získat informace přímo z první ruky. Celý den bude probíhat v duchu nové
komunikační kampaně PEF s názvem „žádnýkydy“ (www.zadnykydy.cz).
O studium na PEFii je stále větší zájem. Fakulta již po čtvrté obhájila pozici za nejlepší
ekonomickou fakultu na Moravě (v žebříčku Nejlepší vysoké školy v ČR) a v tomto roce se stala třetí
nejlepší ekonomickou fakultou v celé České republice.
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Provozně ekonomická fakulta se svou téměř 50letou tradicí je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě, na kterou se
hlásí přes 5500 uchazečů ročně a jejich počet stále narůstá. Nabízí všechny tři stupně studia v českém i anglickém jazyce.
Přihlášky ke studiu je možno podat v elektronické podobě do 24. 3. 2014. Ukázky minulých testů mohou zájemci shlédnout
na: www.pef.mendelu.cz/uchazec
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