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TISKOVÁ ZPRÁVA
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze se představí středoškolákům
Praha, 18. ledna 2016 – Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 26. ledna
od 8.30 hodin Den otevřených dveří. Na oblíbené akci, určené zejména
středoškolským studentům, budou představeny nejen možnosti studia, ale také
špičkové laboratoře a projekty. Akce bude již tradičně probíhat jak v sídle fakulty
v pražských Dejvicích, tak i v budově na Karlově náměstí.
Na bohatý program se mohou těšit návštěvníci prvního letošního Dne otevřených dveří
Fakulty elektrotechnické. Zájemci o studium, kterých pravidelně na obě pracoviště
fakulty dorazí více než 500, budou obeznámeni s náplní jednotlivých studijních
programů. Pro ucelení obrazu o možnostech uplatnění po absolvování fakulty budou po
celý den probíhat prezentace jednotlivých výzkumných pracovišť. Po dobu trvání
programu budou také přístupné špičkové laboratoře, jako jsou laboratoř leteckých
systémů, měřicí techniky, elektrických obvodů, akustiky, mikroprocesorových aplikací a
mnoho dalších. Návštěvníci si také budou moci vyzkoušet software na detekci obličeje,
navštívit audiovizuální studio s klíčovací plochou, nebo se seznámit s projektem
studentské elektroformule. Budoucí posluchači si také mohou prohlédnout špičkově
vybavené posluchárny, které na fakultě vznikly díky úzké spolupráci s průmyslovými
partnery.
Děkan Fakulty elektrotechnické, prof. Pavel Ripka k akci říká: „Chápeme, jak je důležité
vybrat si správnou vysokou školu. Proto chceme dát zájemcům o studium
elektrotechniky a informatiky prostor pro to, aby si pohovořili s pedagogy i studenty,
prohlédli si naše laboratoře a zjistili všechny potřebné informace, které ke svému
rozhodování potřebují. Pevně věřím, že naši návštěvníci budou opět spokojeni s úrovní
akce a že si domů odnesou i nové, zajímavé zážitky.“
Další informace o dni otevřených dveří naleznete na stránce:
http://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/dod
Kontakt pro média:
Ing. Libuše Petržílková, PR manažerka
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
tel.: 224 355 620
mobil: 731 077 387
e-mail: libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době
má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní,
biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. Pro akademický rok 2014/15
nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 441 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní
odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat
požadavkům trhu. V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000
světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering“ bylo ČVUT
hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Computer Science and

ČVUT v Praze
Fakulta elektrotechnická
Technická 2
166 27 Praha 6

tel.: (+420) 224 351 111
fax: (+420) 224 310 784
www.fel.cvut.cz

IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: KB Praha 6
č.ú. 19-5504540257/0100

Information Systems“ a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and
Astronomy“. Více informací najdete na www.cvut.cz

