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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze nabízí nový studijní program pro pracující 
odborníky 
 
Praha, 20. července 2016 – Od 1. srpna se mohou zájemci o kombinovanou formu 
bakalářského studia hlásit do nově akreditovaného programu Fakulty 
elektrotechnické ČVUT Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika. Ten 
je zaměřený zejména na vysokoškolské vzdělávání odborníků z praxe. 
 
Koncept studijního programu vychází z dlouhodobých zkušeností vzdělávání na Fakultě 
elektrotechnické ČVUT v Praze a na poptávce průmyslových partnerů fakulty. Ti stále 
častěji poukazují na nedostatek kvalifikovaných odborníků na tuzemském pracovním 
trhu. Z tohoto důvodu se vedení fakulty rozhodlo akreditovat nový studijní program, 
jehož cílem je poskytování vyvážených základních teoretických a praktických znalostí 
v oblastech elektroniky, telekomunikací, sdělovací a audiovizuální techniky, silnoproudé 
elektrotechniky v kombinaci s ekonomicko-manažerskými znalostmi. 

 

Garant programu, prof. Miroslav Husák, o studiu říká: „Naším cílem je vychovat novou 
generaci odborníků,  

 

kteří se uplatní při vývoji, výrobě, provozu, údržbě technologií, budou schopni řídit 
sofistikované výrobní procesy, implementovat nové materiály a respektovat stále 
rostoucí požadavky na ekologické parametry procesů a výrobků.“, a dodává: „Na tvorbě 
programu se podílejí odborníci ze všech částí naší fakulty, tudíž můžeme nabídnout 
opravdu komplexní elektrotechnické vzdělání.“  

 

Pozn. Kdy jsou konzultace? V sobotu? 

Další informace o programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika 
naleznete na stránce:  

 
Kontakt pro média: 



 

Ing. Libuše Petržílková, PR manažerka a tisková mluvčí 
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, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, 
architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 
studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 119 studijních programů a v jejich rámci  442 
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 2015 se ČVUT umístilo v hodnocení 
QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4 200 světových univerzit, ve skupině technických univerzit 
na 451. – 460. 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.  
 
 
 


