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Z P R Á V Y

V roce 2001 získala akreditaci jako vysoká škola 
neuniverzitního typu pro dva bakalářské obory B.A. in 
Business Administration (Ekonomika a management) 
a B.A. in Politics and Society (Aplikovaná sociální 
studia). Obor Ekonomika a management je rovněž 
akreditován Evropskou radou pro obchodní vzdělávání 
(ECBE). V akademickém roce 2004/2005 otevřela 
AAVŠ nový tříletý bakalářský obor Komparativní 
právo ve spolupráci s The University of Wales. Na 
základě validační smlouvy mezi AAVŠ a University 
of Wales získávají absolventi oboru komparativního 
práva britský bakalářský diplom „B.A. (Hons.) in 
Comparative Law“.

Od jara letošního roku je nabídka vysokoškolských 
studijních programů na Anglo-americké vysoké ško-
le, o.p.s. o dva obory bohatší. Akreditační komise 
akreditovala bakalářský studijní program B.A. in 
Humanities, Society and Culture (Humanitní studium 
společnosti a kultury) a první magisterský program 
Anglo-americké vysoké školy M.A. in Applied Sociolo-
gy and Public Policy (Aplikovaná sociologie a veřejná 
politika), které budou na Anglo-americké vysoké škole 
vyučovány od akademického roku 2005/2006.

Anglo-americká vysoká škola vytváří interak-
tivní prostředí pro své studenty v užších studijních 
skupinách, kde je důraz kladen na nezávislé myšlení 
a přesné uvažování a na vytříbení písemného projevu. 
Svým multikulturním a mezinárodním charakterem 

a komorním studijním prostředím vytváří Anglo-
-americká vysoká škola jedinečný prostor pro kvalitní 
vzdělání.

Zájemci o studium na AAVŠ si mohou podat 
přihlášku jak na podzimní semestr (září – prosinec), 
tak na jarní semestr (únor – květen). Podmínkou 
přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, složení 
zkoušky z anglického jazyka a úspěšné absolvování 
motivačního pohovoru v angličtině. Výuka probíhá 
zásadně ve třídách s nejvýše 25 studenty tak, aby 
byla spolupráce mezi přednášejícím a studentem co 
nejintenzivnější.

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. navazuje na 
tradici Anglo-American College, která byla založena 
v Praze v roce 1990 jako vysoká škola liberálního typu 
vyučující v anglickém jazyce. Za dobu existence AAVŠ 
navštěvovali školu studenti z 56 zemí světa.

Kontaktní adresa:

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
Lázeňská 4
118 00  Praha 1
Tel.: 257 530 202
E-mail: admissions@aac.edu
Internet: http://www.aavs.cz
 http://www.aac.edu
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