Veletrhy a výstavy jsou vyučovacím předmětem
na vysokých školách
V zimním semestru čeká na studenty Vysoké školy ekonomické v Praze předmět „Veletrhy výstavy“, který
zajišťují Veletrhy Brno ve spolupráci se vzdělávací agenturou Audica.
Zatímco většina předmětů na vysokých školách zůstává mnohdy pouze v teoretické rovině, studenti, kteří se
rozhodnou pro předmět "Veletrhy a výstavy" budou moci získané znalosti okamžitě vyzkoušet. V závěru semestru totiž
každý student vytvoří projekt, v němž připraví koncepci fiktivní firmu, s níž se zúčastní některého z veletrhů
pořádaných na brněnském výstavišti. Součástí výuky nového předmětu je i exkurze na jeden z veletrhů. „Cílem naší
spolupráce s vysokými školami je přispět k posílení studijních i výstavnických aktivit, zkvalitňovat mezinárodní
veletržní projekty a podpořit oblast vzdělávacích programů," říká Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy
Brno a.s..
Výuka téhož předmětu probíhá i na Mendelově univerzita v Brně - provozně ekonomické fakultě v letním
semestru.

Veletrhy Brno cooperating with universities Students at Prague University of Economics and Mendel
University in Brno for agriculture and forestry can now choose a new programme of studies – trade fairs and
exhibitions. This begins in the winter semester under the technical direction of exhibition company Veletrhy
Brno in collaboration with the educational agency AUDICA. To complete the semester each student works on
a fictitious project in preparation for an exhibitor’s participation in one of the shows at Brno fairground. “Our
collaboration with the universities sets out to help strengthen study and exhibition activities and further
improve the quality of the international fairs and to support education programmes,” Jiří Kuliš, Director
General of Veletrhy Brno, says. This course will also be offered in the summer semester at Mendel University
in Brno’s Faculty of Business and Economics. Veletrhy Brno also works together with Brno University of
Technology. The agreement currently in f orce was signed at the beginning of this year by Kuliš and the
university’s rector, Karel Rais. Veletrhy Brno undertakes to enable Brno University of Technology to advertise
all year round on the fairgrounds and to offer a suitably distinguished atmosphere during its trade fairs for
announcing the results of various student competitions. In return, Brno University of Technology is committed
to organising international conferences and seminars at key fairs in the exhibition centre. Part of the
cooperation also consists of linkage between both partners’ websites. (ja) www.bvv.cz

http://www.ufi.org/taipei2010education/

