Proč studovat BMII?
Technika v moderní medicíně proniká do všech lékařských
oblastí.Od diagnostických metod a operačních sálů po řízení
pokusů v genetickém výzkumu či terapii srdečních nebo neurologických poruch pomocí vhojených stimulátorů. Tvorba
nových řešení i efektivní využívání stále složitějších přístrojů
a metod se neobejde bez odborníků, kteří dovedou komunikovat jak se světem přírodních věd, tak se světem techniky. Cílem BMII je vychovávat kvalitní techniky, kteří chápou
základní principy funkce živých systémů a jsou tak dobře
připraveni pro práci v perspektivních interdisciplinárních
oblastech na pomezí biologie a medicíny.

Co výjimečného našim studentům nabízíme
•
•
•
•

•

•

Studium na nejvýše hodnocené technické univerzitě
v České republice (dle celosvětového žebříčku The
Times).
Vynikající odborné a technické zázemí a aktivní spolupráce s řadou renomovaných pracovišť fakulty elektrotechnické i s prestižními lékařskými pracovišti v ČR.
Spoluúčast na řešení národních i mezinárodních výzkumných či aplikačních projektů v oblasti biomedicíny.
Studium v interdisciplinárním kolektivu (v roce 2010/11
měla jen polovina studentů BMII bakalářský diplom z FEL, ostatní přišli z jiných fakult ČVUT nebo
z Lékařských fakult UK).
Možnost vytvořit individuální studijní plán, který
zohledňuje znalosti, se kterými student do programu
vstupuje (absolventi lékařských fakult si tak mohou
doplnit některé technické znalosti) i další plánované
uplatnění.
Absolventi oboru Biomedicínské inženýrství získávají
kvalifikaci „Biomedicínský inženýr“ ve smyslu zákona
č. 96/2004 Sb.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice
www.fel.cvut.cz
www.budIT.cz
www.facebook.com/cvutfel
www.youtube.com/cvutfel

Obecné podmínky pro přijetí
ke studiu do bakalářských
programů
Program BMII je určen pro absolventy
technických, exaktních, lékařských či
přírodovědeckých bakalářských oborů.
Program koná přijímací zkoušky, jejichž
cílem je ověřit rozsah a úroveň znalostí
uchazečů z matematiky, informatiky
a pro obor „Biomedicínské inženýrství“
i z elektrotechniky a případně na jejich
základě navrhnout vhodnou úpravu individuálního studijního plánu uchazeče
s ohledem na již dosažené vzdělání
(např. v některém zdravotnicky či biologicky zaměřeném studijním programu). Přijati budou uchazeči, kteří uspějí
alespoň v polovině předmětů přijímací
zkoušky. Podrobné informace naleznete
na webu fakulty nebo na webu programu
(http://biomedicina.fel.cvut.cz) v odkazu
„pro zájemce o studium“.

Jak se přihlásit na školu?
Přihlaste se elektronickou formou na
www.prihlaska.cvut.cz
K přihlášce přiložte kopii bakalářského
diplomu (pokud jej již máte) a seznam
předmětů,
které
jste
absolvovali
v průběhu svého bakalářského studia.
Přiložte také doklad o zaplacení poplatku
500 Kč na účet KB Praha 6,
č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 77777
konstantní symbol: 0308 (bezhotovostní platba) nebo 0179 (hotovostní
platba). Jako specifický symbol uveďte
číslo z elektronické přihlášky.
To vše zašlete nejpozději do
31. března na adresu:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická,
Pedagogické oddělení
Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice

