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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Zájem o studium technických oborů stoupá, ke studiu na 
Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze se se přihlásilo více 
studentů než v loňském roce. 
 
Praha, 13. dubna – Klesající zájem o studium technických oborů se 
podařilo zvrátit Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Oproti loňskému 
roku vzrost počet podaných přihlášek o 8 %. 
 
O 121 více přihlášek ke studiu, které bylo možné podat do 31. března, přijala 
oproti loňskému roku Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Celkový počet 
studentů, kteří se přihlásili k přijímacím zkouškám, je po sečtení platných 
přihlášek 1727. Nárůst zájmu o studium vykazují téměř všechny programy, 
které FEL ČVUT nabízí, tj. Elektrotechnika, energetika a management (EEM), 
Komunikace, multimédia a elektronika (KME), Otevřená informatika (OI), 
Softwarové inženýrství a technologie (SIT) a Otevřené elektronické systémy 
(OES). Ke studiu programu Kybernetika a robotika (KyR) se pak oproti 
loňskému roku přihlásilo o 13 studentů méně.  
 
Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Pavel Ripka k narůstajícímu počtu 
přihlášek poznamenal: „Je to pro nás obrovský úspěch a další motivace se 
zlepšovat. I přes stávající silný generační propad zvyšující se zájem o studium 
na FEL ČVUT dokazuje, že studenti středních škol začali vnímat důležitost 
technického vzdělání i to, že je třeba si svojí alma mater pečlivě vybrat. Už teď 
se těším na to, jak po prázdninách celá fakulta ožije. Zvláštní symboliku pak 
vidím v tom, že budova FEL v Dejvicích prochází náročnou rekonstrukcí a 
v následujícím akademickém roce bude mít novou fasádu. Jak budovu, tak i 
pedagogický sbor a studenty čeká nová etapa, která, jak pevně věřím, bude ve 
znamení rozkvětu českého technického vzdělávání“.   
 
Podrobnosti o fakultě naleznete na stránce: http://www.fel.cvut.cz 
 
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 
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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 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.  
 

http://www.cvut.cz/

