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V rámci Dne otevřených dveří představí Fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze nový studijní program Lékařská elektronika a
bioinformatika. Připraven je i seminář pro pedagogy
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 1. prosince od 8.30 hodin Den
otevřených dveří. Během akce, tradičně konané jak v sídle fakulty v pražských
Dejvicích, tak i v budově na Karlově náměstí, budou představeny nejen možnosti
studia, ale také špičkové laboratoře a projekty. Středoškolské učitele čeká seminář o
výukové platformě Nucleo. Zároveň bude prezentován i nový studijní program
Lékařská elektronika a bioinformatika, který právě prochází akreditačním řízením.
Zájemci o studium budou mít možnost seznámit se s náplní jednotlivých studijních programů.
Právě na tento den si zástupci Fakulty elektrotechnické ČVUT V Praze přichystali
představení nového studijního programu Lékařská elektronika a bioinformatika. Ten bude
zaměřen zejména na propojení znalostí z elektrotechniky, informatiky, biologie a medicíny.
Prof. Roman Čmejla o možnostech studia nového programu říká: "Zatímco bakalářský
program je společný pro všechny studenty a v závěru studia bude možnost volby ze skupiny
více softwarových nebo více hardwarových předmětů, v magisterském je vysoká míra
volitelnosti z atraktivních předmětů. Případně možnost absolvovat vybranou specializaci
Bioinformatika, Lékařská technika, Zpracování obrazů nebo Zpracování signálů".
Během Dne otevřených dveří budou také probíhat prezentace jednotlivých výzkumných
pracovišť. Po dobu trvání programu je možné navštívit také přístupné špičkové laboratoře,
jako jsou laboratoř leteckých systémů, měřicí techniky, kybernetiky, biomedicínského
inženýrství,

elektrických

obvodů,

akustiky,

energetiky,

elektrických

strojů,

mikroprocesorových aplikací a mnoho dalších. Návštěvníci si také mohou vyzkoušet
software na detekci obličeje, navštívit audiovizuální studio s klíčovací plochou, nebo se
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seznámit s projektem studentské elektroformule.
Pro středoškolské pedagogy bude v Dejvicích od 9.30 do 14.00 hodin připraven seminář o
možnostech využití výukové platformy Nucleo, která na fakultě vznikla. Jedná se o
ekonomickou náhradu napájecího zdroje 5 V, osciloskopu, generátorů a voltmetru pro
samostatnou (i domácí) práci studentů při řešení úloh z elektroniky, fyziky a elektrických
měření. Součástí semináře je praktická práce s platformou. Vybraným školám pak platformu
LEO včetně potřebného kitu a součástek fakulta bezplatně poskytne.
Podrobnosti o platformě jsou k dispozici na stránce:
http://embedded.fel.cvut.cz/seminar_2017_12
Další

informace

o

programu

Dne

otevřených

dveří

naleznete

na

adrese:

http://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/dod
Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické
budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a
počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České
republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou
vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta
elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad
prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.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 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních
programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a
manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat
požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které
zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100.
místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and
Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě.
V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti
„Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering
and Technology“ na 201. místě. V celkovém hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800.
příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete na www.cvut.cz.
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