FA

t ky
a
r
k
z
a

1

EC
CEIT

ademické poj
k
A
m
y
4)

t ky
kra
az

emické po
d
a
jm
k
A
y
)

VUT

port
12) S

olky na t
ec
h

1

p
ku
ni

atří

6)
St
u

k

ostat na VUT
d
se

8) N

ačerpej
FIT

é soutěže
k
s
nt
e
d

ins

pi

FCH

ci
ra

tudium v
9) S
za

13) Inf
orm
ac
e

ijn
ud
st

ce

tování
y
b
au

FA

1 1)

FAST

ický rok 2023/
2
em
0
ad
24
ak

Q

h
p
ro

Jí d
l

ÚSI

ích programec

raxe a p
10) P
rá

FP

15)

ičí

FSI

n
ra

žeme
ů
m
po

h

o

4) Poradím
e,

T

olk
y

tipendia
7) S

o

FEK

3) H

5) Sp

FaVU

č
ro

o?
n
r
B

2)
Ja

4

1) P

SA
CE

Studium má
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VÝSLEDKY / Chemie: KClO4 / Fyzika: d) / Matematika: e) / Angličtina: c)

„Díky tomu,
že máme svět dneska
globální, provázaný rychlým
internetem, tak de facto nemusíte
sedět v Kalifornii, abyste ovlivňovali dění
ve světě elektroniky, můžete být v Brně,
a i tak můžete mít řadu mezinárodních
patentů a můžete tvořit budoucnost například
elektroniky. Student má neomezené
možnosti, a pokud se to chce naučit,
tak se to na VUT naučí.”
Radek Václavík
absolvent FEKT,
ředitel vývoje ON
Semiconductor

ezapomeň!
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„Řekla bych,
že Fakulta architektury VUT
nabízí všechno, co je třeba, a to
ve velké kvalitě. Jak po straně kreativní,
tak technické, protože jedna bez druhé
nemůže fungovat. Učí nás pokládat správné
otázky stejně tak, jako na jiné umět odpovědět.
Velká míra důležitosti je kladena na předmět
ateliéru, který je bezpochyby stěžejní, a kde si
zkoušíme opravdové navrhování. Zároveň mi
přijde skvělé, že si díky volbě vyučujících sami
vybereme zadání, přístup i náročnost
v daném semestru. Rozhodně své volby
vysoké školy nelituji, ba naopak,
mám z ní čím dál větší radost.“
Karin
studentka 3. ročníku FA
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VUT se v posledních dvou letech umísťuje
ve všech třech hlavních světových
žebříčcích: již tradičně v QS World University Rankings, Times Higher Education
(THE) World University Rankings a nově
také v prestižním hodnocení ARWU, tedy
takzvaném šanghajském žebříčku, zaměřeném primárně na vědecko-výzkumnou
činnost. Nejlepšího výsledku dosahuje
univerzita v QS Subject Ranking, kde se
v kategorii Engineering and Technology
umístila v roce 2022 na 247. místě na
světě. Výborného skóre dosahuje již tradičně zejména v oboru Electrical&Electronic Engineering, dlouhodobě se jí daří
také v Mechanical Engineering, Chemistry
nebo Computer Science. Letos vůbec
poprvé byla brněnská technika vyhodnocena také v kategorii Architecture/Built
Environment, a to na 201.–230. místě.
Je v ní navíc jedinou hodnocenou školou
za Českou republiku.

Přípravu na přijímačky nepodceňuj a taky
se nezapomeň informovat, jestli ti testy
a písemky nemůžeme prominout.
Možná si říkáš, že co se naučíš k maturitě,
ti bude stačit i na testy na vysokou. Může
to tak být, není však od věci si dopředu
zjistit, jaký rozsah učiva po tobě budou
u přijímaček chtít. Na různých typech
středních škol se klade důraz na jinou
látku, což je těžké při testech na vysokou zohlednit. Hlavně v předmětech jako
matematika a fyzika se mohou osnovy
gymnázií a středních odborných škol
trochu lišit, proto si možná budeš muset
dostudovat nějaké ty rovnice a vzorečky.
Nejlepším způsobem, jak se na přijímačky
vyzbrojit, jsou přípravné kurzy, které pořádají vysoké školy. Zjistíš, co se v testech
objevuje, kde máš mezery, jednotlivá
témata pak lektoři projdou a vysvětlí
problematické pasáže. Získáš tak přehled
o tom, co škola u přijímaček vyžaduje,
a společně si projdete testy nanečisto.
Navíc některé naše fakulty uznávají
výsledek závěrečného testu. Pokud tedy
dosáhneš určitého počtu bodů, tak máš
přijetí v kapse☺. Zároveň si procvičíš
látku k maturitě a nemusíš trávit tolik
času samostudiem.
Některé fakulty na VUTéčku pořádají
přípravné kurzy, a to z matematiky,
fyziky, chemie nebo obecných studijních
předpokladů. Některé z nich začínají už
v lednu. Nezapomeň při své přípravě
také na testy z minulých let.

PŘEHLED POŽADAVKŮ NA PŘIJÍMAČKY
A INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH
NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH NAJDEŠ
NA NAŠEM WEBU.
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Nestuduj zbytečně! Heslo uchazečů,
studentů i absolventů VUT, kteří se
shodují v jednom: „Studium má smysl.“
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Kdo by se pak raději bavil vědou, určitě
využije výzkumná centra při vysokých školách. Například CEITEC či IT4Innovations,
kde s otevřenou náručí čekají na nováčky,
kteří se začlení, přinesou nové nápady
a energii pro výzkum. Zapojit se může
opravdu každý, chce to jen nastartovat
a nepropásnout svou příležitost.
Tu totiž dáváme každému bez rozdílu.

Jak se dostat
na VUT?
k
ač

„Studium má
určitě smysl a důležité
je vydržet až do konce, protože
řada zajímavých firem a startupů
vznikly v akademickém prostředí,
kde měli studenti možnost zabývat se
zajímavými projekty, které pak
přetvořili na vlastní produkty.“
Igor Potúček
absolvent FIT

„Možností,
jak v životě a kariérním
světě uspět, je vícero, ale
myslím si, že vysoká škola
snižuje riziko, že se vám to
nepodaří. A také věřím, že studium
na vysoké škole je velice dobrá
investice a do života
jednoznačně bude.“
Jindřich Fáborský
absolvent FP

ě!

NEJSI Z MĚSTA, KDE JE VYSOKÁ?
VÁHÁŠ, KAM SE VYDAT NA ZKUŠENOU
A KDE ZÍSKÁŠ TU SPRÁVNOU PARTU
KAMARÁDŮ NA DALŠÍ ROKY?
Osamostatni se a najdi právě to,
co hledáš. Studium propojíš s praxí,
a ještě snadno najdeš práci a vyděláš si.
Silicon Valley Evropy, jak je Brnu často
přezdíváno, ti poskytne nejen kvalitní
zázemí pro studium, ale i možnost se
v budoucnu realizovat a dělat právě to,
co tě baví. Přes sedmdesát tisíc lidí
žijících v Brně jsou právě studenti, kteří
ti zaručují naprosto nekonečné možnosti
zábavy ve studentských klubech, divadlech, na koncertech a samozřejmě
v průběhu celého roku skrze nespočet
festivalů zaměřených na hudbu, gastronomii, film či tanec. Nabídneme ti
také možnost realizovat se sportem
na stadionech, v tělocvičnách, týmech,
družstvech a dalších spolcích. Nejsme
noname město, přijíždí za námi známí a
slavní, například na Majálesové slavnosti,
kde vystoupily kapely jako Kryštof,
Rybičky 48 nebo Jelen.
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Proč Brno?

Nestudu

Přihlášku na většinu fakult a oborů
můžeš podávat do konce března 2023.
Pospíšit by si ale měli architekti a umělci,
kde se kvůli talentovkám brány uzavírají
už v listopadu 2022.

TYPY OBOROVÝCH PŘÍKLADŮ
Chemie
Napište vzorec: chloristan draselný

Fyzika
Tepelná kapacita tělesa
(např. kalorimetru) má jednotku
a) K -1
b) J.K
c) J.kg.K
d) J.K-1

Matematika
Rovnice x2 + ax + 4 = 0
má dvojnásobný kořen pro
a) a = 0
b) a = 2
c) a = -2
d) a = 4
e) a = ± 4

Angličtina
He .......... the keys that he lost yet.
a) has found
b) hasn’t find
c) hasn’t found
d) have found
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Holky na
techniku patří!

Protože holky na techniku patří!

DŮKAZ? Jedním z ukazatelů je Letní
škola (F)IT pro holky. Fakulta informačních technologií VUT pravidelně na
konci prázdnin pořádá počítačovou
školu určenou primárně pro dívky. FIT
si na zastoupení holek v řadách studentů
v posledních letech nemůže stěžovat,
ale ráda by jich ve svých prostorách
uvítala více. Ženský pohled na věc je
v technických oborech velmi užitečný
a ženy jsou pro svůj přístup často vyhledávány. Mnoho absolventek Fakulty informačních technologií je ve své práci velmi
úspěšných, o čemž se mohou zájemkyně
o letní školu osobně přesvědčit.

„Kámoši mi říkali, holka? Na techniku?
Informatika je těžká, to nezvládneš!“
vzpomíná na dobu před podáním přihlášky
studentka Fakulty informačních technologií Adriana. Na jejich hlášky nedala a teď
je s výběrem oboru spokojená. „Štvalo
mě, že jsme se museli na střední moc
biflovat a málo nás vedli logickým směrem,“ vzpomíná studentka VUT Lenka,
která si i přes obavy okolí vybrala chemii.
„Být holka z VUT pro mě znamená, že
můžu myslet logicky a že věci konečně
dávají smysl,“ dodává.

„Možná se dřív
v technických oborech
důvěřovalo víc klukům
než holkám. Přijde mi,
že dnes už se to tak nebere.
Málokdo mezi námi dělá rozdíly.
Jsem holka z techniky a jsem
na to pyšná. Buď i ty!”
Verča Liznová
absolventka FAST
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„Věnuji se problematice
cyanobakterií neboli sinic, které
syntetizují biopolymery. Tyto biopolymery
jsou degradabilní a vlastnosti mají podobné
plastům z ropy. Mým cílem je tak pochopit
důležitost přítomnosti tohoto biopolymeru u sinic,
za jakých podmínek jej produkují, a zda jim pomáhá
přežít stresové podmínky. Na základě těchto znalostí
chceme přimět sinice produkovat tento polymer
ve větším množství za co nejmenší cenu. Ráda bych
viděla tento bioplast použitý alespoň na výrobu
jednorázových plastových věcí a posléze využitý
i jako obalový materiál. Doufám, že jednoho dne
najde své využití i ve větším měřítku. Ostatním
dívkám bych pak vzkázala, aby si vybraly obor,
který je bude bavit, ale zároveň obor,
který má uplatnění.”
Zuzana Šedrlová
studentka FCH

o

„Bála jsem se,
že jako jediná holka
a oboru budu moc vidět,
a že nezapadnu mezi ostatní,
že zůstanu odstrčená. To se
ale nestalo. Kluci mě brali jako
přirozenou součást. Studium mě
strašně bavilo, hlavně v labinách
byla vždycky sranda.”
Katka Chroustovská
absolventka FEKT

CHCEŠ STUDOVAT NA VUT?
Chceš se něco se naučit a něčeho
dosáhnout, ale osud ti hází klacky pod
nohy? K nám se bát nemusíš. Brněnská
technika je totiž otevřená všem. Pokud
máš specifické potřeby a potýkáš se například s poruchou učení nebo zdravotním
handicapem, pomůžeme ti. Poradenské
centrum Alfons je tu pro všechny,
kteří potřebují podat pomocnou ruku.
ALFONS
alfons.vutbr.cz
Posláním Poradenského centra Alfons je
poskytnout poradenství a podporu všem
se specifickými potřebami. Je tu nejen
pro studenty, ale obrátit se na ně můžeš i
jako uchazeč o studium na VUT. Pokud tě
něco trápí, dej nám o tom vědět už v e-přihlášce, pokusíme se tvé potřeby zohlednit
u přijímaček a pak při studiu. Můžeš tak
mít například více času při zkoušce nebo
využít konzultace s psychologem.
A O ČEM JE TU VLASTNĚ ŘEČ?
S ČÍM SE NA NÁS MŮŽEŠ OBRÁTIT?
Nejčastějším problémem studentů
bývají poruchy učení, jako je dyslexie
nebo dysgrafie. Studentům můžou
komplikovat studium odborných
předmětů, ale také výuku angličtiny,
a tak jim Alfons nabízí například doplňkové kurzy jazyka. Studentům se zrakovým
handicapem zajišťuje adaptované studijní
materiály a vhodné kompenzační pomůcky. Zdeňka Zigalová z centra Alfons říká:
„Dobře propracované máme služby pro
studenty se sluchovým handicapem.
Zajišťujeme jim artikulační tlumočení,
tlumočení do českého znakového jazyka,
simultánní přepis na přednáškách apod.“

Na VUT vytváříme
a využíváme slovník
vybraných technických pojmů
v českém znakovém jazyce
slovnikczj.vutbr.cz. Jedná se o unikátní
slovník pojmů pro neslyšící, který
pomáhá při tlumočení technických výrazů.
Na VUT totiž vymýšlíme znaky pro slova,
která se na technice používají, ale český
znakový jazyk je prostě nezná.
Ušetří se tak spousta času a tlumočení
je plynulejší – termíny se totiž
nemusí hláskovat.

y.
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A PROČ VUT HOLKY NA TECHNICE CHCE?
Je to jednoduché. S diplomem z techniky
mají skvělé uplatnění, výborné platové podmínky a můžou bez problému
skloubit svoji práci a zároveň mít rodinu.
„Všichni mi říkali, že budu učitelka nebo
lékařka. Jenže mě bavila i matematika.
Nakonec jsem šla studovat informatiku.
Obor digitálních technologií je nesmírně perspektivní, dobře placený a velmi
flexibilní. Takže pokud budete mít tři děti,
ale zároveň budete vědět, jak navrhovat
weby, jak pracovat s daty nebo dokážete
točit videa na YouTube, tak vás lidé budou
chtít,“ myslí si Taťána Le Moigne, ředitelka
české a slovenské pobočky společnosti
Google, která iniciativu VUT směrem k ženám velmi uvítala a stala se tváří jednoho
z doprovodných videí.
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„Holky, vy nejste na matiku, fyzika je
pro vás moc těžká.“ Taky slýcháte tyhle
nesmyslné hlášky? Nevěřte jim, jsou to
jen stereotypy. Středoškolačky mají totiž
často v těchto předmětech lepší výsledky
než jejich spolužáci. I když v roce 2020
byl průměrný percentil účastníků-mužů
v Národních srovnávacích zkouškách
preferujících technické vědy a nauky
vyšší než u uchazeček-žen, v předchozím
roce tomu bylo naopak. „Ženy v testu
obecných studijních předpokladů dosáhly
v průměru percentilu 66,6, zatímco muži
měli percentil 64,8,“ uvedla mluvčí
společnosti SCIO Veronika Nováková.
Jenže – na technické vysoké školy se
příliš nehlásí, protože si na ně nevěří.
A tak se VUT rozhodlo jako první univerzita v Česku upozornit na tento fenomén.

3

„Kamarádi mě
od techniky odrazovali,
že prý to nezvládnu. Takže se
nedivím, že se ji pak holky
bojí jít studovat. Jasně, není to
flákárna, ale určitě vás to chytne.
Nedejte na pochybnosti okolí
a jděte za tím, co vás baví!”
Adriána Blašková
absolventka FIT

Poradíme,
pomůžeme

4

Pomoc při studiu poskytují pracovníci
také posluchačům s poruchami autistického spektra, s různými onemocněními
chronického charakteru a také s psychickým onemocněním.
Kdykoli budeš mít pocit, že je něco
v nepořádku a tvůj zdravotní stav ti brání
v pohodě studovat, obrať se na Alfonse!
Nápomocni ti mohou být v centru také
při orientaci ve stipendiích a sociálních
dávkách. Využít k tomu můžeš anonymní
poradenství S-kompas.
„Zajímavou službou pro všechny může
být EEG Biofeedback – efektivní a moderní
metoda tréninku duševní výkonnosti
a odolnosti. Tréninky probíhají za pomoci
počítačové hry, kterou uživatelé ovládají
svojí myslí, a tak dochází doslova
k fitness mozku“, uvádí EEG Biofeedback
terapeutka Jana Geržová.
Na VUT vytváříme a využíváme slovník
vybraných technických pojmů v českém
znakovém jazyce slovnikczj.vutbr.cz.
Jedná se o unikátní slovník pojmů pro
neslyšící, který pomáhá při tlumočení
technických výrazů. Na VUT totiž
vymýšlíme znaky pro slova, která se
na technice používají, ale český znakový
jazyk je prostě nezná. Ušetří se tak
spousta času a tlumočení je plynulejší –
termíny se totiž nemusí hláskovat.
ICV
INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
www.lli.vutbr.cz/studenti
Zlepšit si soft skills, zapracovat na prezentaci a vlastním vystupování. Uspořádat si nápady a začít využívat myšlenkové
mapy, rozšířit si technické znalosti
o právnické minimum, osvojit si relaxační
metody a stát se při studiu efektivnějším.
Jen zlomek toho, co ti každý semestr
nabídne ICV mimo tvůj studijní plán.
Stačí se přihlásit a začít.
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Bojíš se, abys na vše nebyl sám? To se
ti na VUT stát nemůže. Studenti zapojení
do nejrůznějších spolků ti rádi pomůžou
a provedou tě nejen prvními kroky při
studiu a na fakultě, ale také tě ve chvílích
volna zabaví po celý semestr nejrůznějšími akcemi. Spolči se i ty, vyber si, co tě
bude zajímat, získej zkušenosti, rozhled
i něco navíc, co by ti při samotném
studiu mohlo uniknout. Najdi skvělou
partu a vyjeďte například i do zahraničí.
Všechny organizace mají dveře
otevřené a čekají třeba právě na tebe.
STUDENTI PRO STUDENTY (SPS)
sps-fekt.cz
Na nové elektrotechniky čeká parta
studentů, kteří fungují už od roku 2005.
Pod svými křídly zaštiťují fesťák Hudba
z FEKTu nebo vydávají studentský časopis EFEKT o dění na fakultě. Také organizují pro tebe právě jako stvořený PerFEKT
start pro nováčky, který začíná vždy po
imatrikulaci. Uslyšíš o nich určitě hned
u zápisu, tak se neboj zapojit a nechat
se provést.
STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY
ARCHITEKTURY (SOFA)
sofa.vutbr.cz
S největší péčí se o budoucí architekty
stará SOFA. Pokud se staneš prvákem
právě na Fakultě architektury, tak tě
rozhodně nemine jejich největší akce
Mařena. Tedy týden přednášek a akcí
ukončený přijímacím rituálem pro nováčky. Křest má pokaždé jiné téma a začíná
průvodem prváků v maskách na přesně
vymezené trase po architektonických
chloubách i katastrofách Brna. Vše končí
v klubu specifickým křtem a volbou
„Mařeny“. Vše se samozřejmě neobejde
bez hudby a vystoupení několika kapel.
Můžeš se těšit ale i na spoustu dalšího.
STUDENTSKÁ UNIE FAKULTY
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (SU FIT)
su.fit.vutbr.cz
S otevřenou náručí čekají nové ajťáky
na Fakultě informačních technologií.
Studentská unie zastupuje studenty
FITu v orgánech vedení fakulty a hájí
jejich zájmy. Stará se o studentský
klub U Kachničky, pořádá Rock@FIT –
přehlídku kapel, Den zavřených dveří
s dezorientačním během, oldschool
games, klávesovými hrátkami, kvízem,
hledáním čokoládových berušek po
škole a další zábavnou aktivitou. Pravidelně také organizuje deskovky a herní
turnaje nebo třeba pomáhají pořádat
studentské a reprezentační plesy fakulty.

Studentské
soutěže

čí

ybrat:
v
i
s
STAVOKS
stavoks.fce.vutbr.cz
BBC BRIDGE BUILDER CONTEST
bbc.iaeste.cz
EBEC
ebec.cz
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STUDENTSKÁ UNIE FAKULTY
CHEMICKÉ (SU FCH)
facebook.com/sufchvut
Shluk bláznivých chemiků přivítá všechny,
kterým není jedno, co se na fakultě děje.
Do svých řad bere zvídavé jedince, kteří
mají zájem o to, aby docházelo k navazování přátelských vztahů mezi studenty,
a také ty, kteří mají chuť zrealizovat svoje
nápady. Jejich prací je vítání prváků,
půlení chemiků a další akce v průběhu
celého akademického roku.
BOARD OF EUROPEAN STUDENTS
OF TECHNOLOGY (BEST BRNO)
best.vutbr.cz
Spolupracovat se zahraničními studenty,
rozvíjet projekty z praxe a třeba i vyrazit
na výměnný pobyt do více než 34 zemí
Evropy, to je brněnská pobočka mezinárodní studentské organizace, která ti
nabízí zkušenosti a téměř celý svět jako
na dlani. Nováčkům jsou dveře otevřené
a novým nápadům dvojnásob.
IAESTE LC BRNO
www.facebook.com/iaestebrno
Máš zájem o zahraniční stáž a nevíš
jak na to? Chceš poznat nové fajn lidi
a spolu s nimi organizovat akce podporující studenty? Je tu pro tebe IAESTE LC
Brno, mezinárodní organizace s více jak
šedesátiletou tradicí. Působí v 86 zemích
světa a jejím hlavním posláním je zajišťování zahraničních praxí pro studenty
technických vysokých škol.

SVOČ STUDENTSKÁ
VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST
svoc.fce.vutbr.cz
JUNIORSTAV
ODBORNÁ KONFERENCE
DOKTORSKÉHO STUDIA
juniorstav.cz
CENA ARNOŠTA WIESNERA 		
arc.fce.vutbr.cz
SUPERSTUDIO
superstudio.cz
ROBOTI@FSI
fme.vutbr.cz/robotiFSI
INTERNETOVÁ MATEMATICKÁ
OLYMPIÁDA
matholymp.fme.vutbr.cz

Na každé fakultě
pak fungují i Studentské
komory Akademického senátu
(SKAS), kde můžeš dřív nebo později
usednout i ty a hájit zájmy téměř
dvaceti tisíců studentů na schůzích
vedení VUT, kolegiích rektora,
ve Studentské komoře Rady vysokých
škol, Dozorčí radě Kolejí a menz
a v dalších pracovních
komisích VUT.

KONFERENCE EEICT
conf.feec.vutbr.cz/eeict
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Chceš zjistit, jaký potenciál mají tvoje
nápady? Chceš se zdokonalit v technice
a naučit se něco navíc? Zasoutěž si
s námi jako nadaný VUŤák, nebo už ze
středoškolských lavic, a získej náskok
i nadhled. Jako žák se můžeš předvést,
a ještě si zajistit přijetí ke studiu na VUT.
Vítězové a úspěšní řešitelé ze středních
škol hrají totiž mimo jiné o prominutí
přijímaček. Už jako náš student se svými
nápady prezentuješ odborníkům a jejich
zpětná vazba a kontakty jsou to, co tě
postrčí dál. Nezapomeň mít oči otevřené,
protože se nemusíš držet jen na VUTéčku, i soukromé firmy vypisují zajímavé
soutěže šité přímo na míru jednotlivým
fakultám a oborům.

MERKUR PREFEKT CHALLENGE
feec.vutbr.cz/merkur
MIKROKONTROLÉRY LETÍ
utee.feec.vutbr.cz
ZLATÝ TRANZISTOR 		
zlatra.sdelovacka.cz
BUSINESS POINT 		
businesspoint.cz
MASO MARKETINGOVÁ
SOUTĚŽ PRO STUDENTY
FAKULTY PODNIKATELSKÉ
maso.fbm.vutbr.cz

STAVOKS
Zajímá tě architektura, matika, fyzika
nebo stavebnictví? Máš dobré nápady
a chceš je ukázat světu? Fakulta stavební
ti otevře své dveře na konferenci STAVOKS, kde se můžeš předvést například
se svou ročníkovou nebo maturitní prací.
A když uspěješ, promineme ti přijímačky
a cesta na stavárnu je pro tebe otevřená.
ROBOTI@FSI
Konstrukce vozidel, programování, roboti,
říká ti to něco? Máš rád LEGO? Chceš
poměřit síly s ostatními a získat prominutí
přijímaček na Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně? Budoucí strojaři mají
skvělou možnost vyzkoušet si navrhnout
a naprogramovat co nejefektivněji stroj
na třídění kostek ze stavebnice LEGO
MINDSTORMS.
EBEC – European BEST Engineering
Competition je největší technickou
soutěží studentů VUT. Umíš se postavit
reálným problémům z praxe? Jsi týmový
hráč? Probuď v sobě kousek soutěžního
ducha a ukaž, že se znalostmi ze školy
dokážeš vyřešit jakýkoliv technický problém lépe než tví konkurenti! Z lokálního
kola můžeš zazářit i v regionu nebo
i celoevropském měřítku.
MERKUR PERFEKT CHALLENGE
Kdo si hraje, nezlobí. A u zvídavých středoškoláků to platí dvojnásob. Koho baví
elektro, má možnost se realizovat. Postav
to nejlepší robotické vozítko ze stavebnice Merkur a získej víc než věcné ceny,
získej vstup na FEKT bez přijímaček :).
BUSINESS POINT
Poměř se s vrstevníky a dokaž, že právě
ty jsi budoucí podnikatel! Na tebe a tvůj
tým čekají případové studie či otázky
a úkoly z marketingu a managementu.
Ukaž, že máš na to pracovat pod stresem
a v omezeném času. Získej cenné
zkušenosti a zúroč je při studiu na
vysoké i v praxi.
… a ještě jedna ...
8 z VUT – Soutěž pro končící studenty
bakalářských studií nabízí zdokonalení
se v prezentaci a vystupování. Klíčem
k úspěchu je zaujmout a poutavě
prezentovat téma své práce. Dej si
záležet a třeba se před porotu i publikum
dostaneš taky. Na ty nejúspěšnější pak
čeká odměna ve formě stipendia.

jako
Austria
– Rakousko
je mezi VUťáky
nejoblíbenější
zemí pro výjezd

Pokud se ti na VUT zalíbí natolik, že budeš
studovat více oborů nebo si studium
prodloužíš, může podle vysokoškolského
zákona škola vybírat poplatky. Je to především za překročení standardní doby studia
o více než jeden rok a také za souběžné
studium více oborů, pokud studium obou
či více oborů opět překročí standardní
dobu. Bát se ale nemusíš, vše podchyť
včas a zvol si třeba splátkový kalendář.

GENERACE VUT
Maturita na krku, prachy žádný a na instáči snad dneska zakázali srdíčka. Jediný,
čeho je dost, jsou otázky, co budu dělat.

55
Míst, která si loni vybrali
studenti po celém světě
pro svoje studia

Island

U
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543 zahraničních
studentů jsme Uvítali
na VUT

Finsko
Norsko

Srí Lanka se loni stala
jednou z nejexotičtějších
zemí, kam se naši studenti
podívali. Stejně tak jako
třeba Keňa nebo
Nový Zéland.

Bělorusko
Nizozemí

Belgie

VUT VÝHODOU
Digitalizace, umělá
inteligence a robotizace promění trh práce k nepoznání. Zájem o lidi s technickým
vzděláním poroste raketově. Profese,
po kterých bude za pár let poptávka,
zatím na inzertních portálech nevisí.
Jejich náplň se ale rýsuje už dnes.
Víc zjistíš na vutvyhodou.cz.

/staze/pobyt
i
t
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Lotyšsko

Irsko
Velká
Británie

CHCI VUT
Život není pohádka. Ale se správnou
vysokou školou ho budeš mít mnohem
snazší. Pojď na VUT do Brna!
Sleduj video na www.chcivut.cz

Litva

Polsko
Německo

Česká republika
Ukrajina
Slovensko
Rakousko
Francie

Švýcarsko

Maďarsko
Slovinsko

Rumunsko

Chorvatsko

Itálie

Rumunsko

HRDINA VUT
Budoucnost je jen na tobě! Oprav naše
fakulty v minihře a zkus nám zprovoznit
VUT. Podařilo se? Tak si podej přihlášku.
Jak si s online výukou poradil náš hrdina
v roce 2053 se můžeš přesvědčit
na hrdinavut.cz.

„V letním semestru
čtvrtého ročníku jsem na vlastní
kůži poznal, proč je Erasmus+ tak
skvělou příležitostí, jak si obohatit studium
o nezapomenutelné zážitky. Bylo fascinující
pozorovat na jednom místě tak odlišné kultury
současně i s tou místní. Okusit tamní zvyky,
zkusit se učit cizí jazyk či ochutnávat tradiční
jídla. Na škole byl mimo produktový design
také obor multimediální umění, kde se kromě
fotografie učila také filmařina. Jelikož jsou to
oba moje koníčky, zúčastnil jsem se kurzů
a různých zajímavých eventů i tohoto oboru
a rozšířil jsem si jak okruh přátel,
tak i obzory v tomto odvětví.“
Tomáš Skřivánek
student FSI

Švédsko

Dánsko

S

Život je prostě série
utrpení! Pokud si myslíš
to stejný, nejsi v tom
sám. Mrkni na
www.generacevut.cz
TECHNIKA POZNÁNÍ
Vysoká je prej jízda. Do školy se
nechodí každej den a taky se kalí.
Tohle ti možná řekli starší kámoši.
Ale realita je někde jinde. Čeká tě
spousta svobody, ale to znamená
taky zodpovědnost. Inspiruj se na
www.technikapoznani.cz

Třeba program Erasmus+ ti nabídne
cestu. „Cílem Evropské komise, pod
kterou program spadá, je pomoci mladým
lidem zlepšit jejich kvalifikaci. Erasmus
jim také umožňuje zlepšit se v cizím jazyce, trochu se otrkat a získat určitý nadhled, osamostatnit se, podívat se na jiné
školy, vyzkoušet si jiné studijní programy
nebo třeba absolvovat předměty, které se
u nás nevyučují,“ vyjmenovává přednosti
programu Erasmus+ jeho koordinátorka
Jana Sadílková. Stačí si tak vybrat místo,
které tě láká, a tu správnou spřízněnou
univerzitu. Díky programu a kreditovému
systému ECTS si zvolíš předměty, které
vystuduješ v zahraničí, a na VUT ti je pak
uznáme. Neztratíš tak čas k získání svého
diplomu a zbyde prostor k poznání
nových kultur.

Estónsko

Bulharsko

Makedonie
Portugalsko

TECHNICKY VZATO
Na VUT nehodnotíme lidi podle toho, jestli
jsou to muži, nebo ženy. Dáváme příležitosti všem, kdo mají chuť vrhnout se do
světa techniky i přírodních věd. Věříme, že
když děláš to, co tě baví, děláš to nejlepší
možné. Pokud tu vášeň hledat, poznávat
a zkoumat v sobě máš, patříš k nám. Na
VUT! Zkoukni to na www.technickyvzato.cz

384
Studentů
vyjelo v roce 2021
do celého světa

M
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ale odchází šaolinští mladíci, když mají
po krk trpělivosti, skromnosti a suchých
záchodů? Chtějí také klimatizaci, wifi
a USB ohřívače čaje. A tak putují na
daleký Západ, do chrámu vědění VUT
FU. Studovat techniku života.
Sleduj ji i ty na www.vutfu.cz

pošleme tě třeba do
c
e
ropě,
l
éh

S
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VUTFU
Když mají mladíci ze Západu po krk civilizace, vyholí si hlavu a odchází do tajemného kláštera šaolinů na vysoké hoře někde
v Číně. Tam studují prastaré umění Kung
Fu, učí se trpělivosti a skromnosti. Kam

A

„Erasmus je lepšie
raz zažiť, ako 100krát o tom
iba počúvať. Mne osobne dal pobyt
veľmi veľa, nie len po odbornej a jazykovej
stránke, ale aj po osobnostnej. Každopádne
čo Erasmus, to iný príbeh, ktorý si tvoríte
len vy sami. A to je na tom to krásne. A preto
prajem všetkým, ktorí sa stále rozhodujú či
vycestovať, veľa odvahy, aby dokázali spraviť
zo sna skutočnosť. Viem, čo to je, ísť do neznáma
úplne sám, zažil som to nie raz. S určitosťou
ale viem, že tam niekde na vás čakajú nové
skúsenosti, vedomosti,
zážitky, priateľstvá, …”
Michal Jurko
absolvent FCH

o sv
ě
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MILUJI TĚ, MÉ VUT
Je song, který nakopl myšlenku ukázat
uchazečům VUT z trošku jiné stránky.
Zaposlouchej se do chytlavé melodie
i textu na youtube.

klidně
celý Rok
v zahraničí

POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM
Chceš studovat v angličtině nebo jiném
cizím jazyce? U nás máš zelenou, je ale
potřeba za takovou formu studia zaplatit.
Výše poplatku se pohybuje mezi 1 500
až 8 000 EUR za rok, záleží, na jaké
fakultě se rozhodneš studovat.

Načerpej
inspiraci
Pořád netušíš, co si pod studiem na
technice představit? Vrtá ti hlavou, jak to
teda vlastně vypadá v učebnách, aulách
a nejrůznějších laborkách? Projdi si jednu
nebo hned všechny kampaně, které
vypráví o životě na VUT, ať už s menší,
či větší nadsázkou… Při cestě na vysokou
mají totiž pomoci při rozhodování hlavně
tobě – uchazeči o studium.

R
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PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
„Neučíme se pro školu, ale pro život,“
řekl kdysi filozof Seneca. To je sice pravda, ale když už ti to učení jde, tak proč
z toho něco nevytěžit, že? Třeba nějaké
to prospěchové stipendium, na které mají
nárok šikovní studenti, kteří dokážou složit všechny zkoušky do určitého průměru.

jako
Evropa

m

UBYTOVACÍ STIPENDIUM
Někde bydlet musíš, to je jasné.
A pokud jsi zdaleka, nezapomeň si zjistit,
zda máš právo na ubytovací stipendium.
Na nájem přispějeme až třikrát do roka,
a to těm, kteří nemají trvalé bydliště
v okresech Brno-město nebo Brno-venkov.
Stipendium se vyplácí zpětně, tak si
o něj hlavně nezapomeň požádat online
v elektronickém informačním systému.

SOCIÁLNÍ ČI MIMOŘÁDNÉ
SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
Neotočíme se k tobě zády, když doma
obracíte v ruce každou korunu dvakrát.
Pobírají rodiče příspěvek na dítě? Nebo
ses náhle dostal ty nebo tvá rodina do
komplikované životní situace? Neváhej
si říct o pomoc. O tyto typy stipendií si
požádej písemně a nezapomeň doložit
veškeré potřebné doklady.

E
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PŘÍSPĚVEK PO MATURITĚ TOP 500
Začni třeba už maturitou. Pokud
zaexceluješ v matice a angličtině nebo
matematice+ a budeš mezi pětistovkou
nejlepších maturantů, kteří nastoupí
na VUT, získáš hned 6.000 Kč.

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM
Pokud válíš se svými výsledky, reprezentuješ na konferencích či soutěžích anebo
dokážeš, že jsi nepostradatelný, stípko
ti může přidělit i sám pan rektor.
A nemusíš zazářit jen v oboru, odměna
čeká třeba i na talentované sportovce
hájící červenou barvu VUT.
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Studium
v zahraničí
e

Nezapomeň si požádat o ubytovací
stipendium, když zapojíš mozkové buňky
ještě o něco víc, dosáhneš třeba i na to
prospěchové… Pak přidej pár kaček
z brigády a určitě si nebudeš zoufat.
Vždyť Brno je tu pro tebe!

Podmínky přidělení stanovuje děkan,
a tak se liší fakultu od fakulty. Podle toho,
kolik studentů projde sítem, se pak
stanovuje částka, kterou každý obdrží.
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Má to pár výhod, třeba tu, že studium
na veřejných vysokých školách je v České
republice zdarma. I tak se ale určitě tvoje
výdaje zvýší. Čeká tě třeba nové bydlení,
jiný společenský život, šalinkarta, dojíždění a taky už nebudeš čekat na to, až ti
přistane na talíři jídlo od mámy. Změna je
život a s ní ti může mimo jiné pomoci jedno ze stipendií, které na VUT vyplácíme.
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Stipendia

Kvůli studiu na vysoké nemusíš skončit
na tři, pět nebo sedm let v Brně. Stačí
si vybrat a vyjet na místo, kde se naučíš
nejen něco nového z teorie techniky
i její praxe, ale také něco nového do
života. VUT ti totiž otevírá stále nové
možnosti. Pokud jsi cestovatel tělem
i duší, nebo se chceš konečně odhodlat,
vyrazit a osamostatnit se, zkus to rovnou
na několik měsíců, a to i několikrát
během studia.

Španělsko
Řecko
Turecko

PERFEKT JOBFAIR
Tradiční veletrh na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií nabízí
prezentaci firem se slibnou budoucností
především pro studenty FEKT a FIT.

raxi?

Dále pro tebe máme připraveny i individuální konzultace, kde můžeš vytunit své
CV nebo LinkedIn profil, zkusit si pohovor
nanečisto anebo si otestovat svůj
pracovní potenciál prostřednictvím

JOBFAIR FIT
Komplexní přehled o aktuálních
pracovních nabídkách,
možnostech spolupráce, stáží
a trainee programů hlavně pro
ajťáky. V březnu na Fakultě
informačních technologií.

FAST JOB WEEK
Veletrh pracovních příležitostí
na Fakultě stavební přináší nabídky
vybraných stavebních firem a s nimi
i možnost získat firemní motivační
stipendia, brigády i dlouhodobou
spolupráci.

Nestíháš
snídani a víš, že tu
přednášku prostě hlady
nevydržíš? Skoč si do
Caffé Bar Piccolo, kde mají
třeba i ten nejlepší lék na
nervy před zkouškou –
zmrzlinu nebo horkou
čokoládu :).

STROJLAB
strojlab.cz
Máš vlastní nápady, chceš
se realizovat, ale nemáš
prostor? Zkus otevřenou
laboratoř na FSI. StrojLAB je tu
pro tvé kreativní nápady, které
můžeš tvořit s pomocí 3D tiskárny,
řezacího plotru, vakuového
formování a elektrotechnického pracoviště.

FORMULE
tubrnoracing.cz
Od prvního šroubku po jízdu na závodním
okruhu. Tým složený ze studentů napříč
fakultami VUT v letošním roce zapracoval
už na desátém monopostu v řadě, a dokonce
na první elektro formuli. „Do týmu je možné se zapojit
hned od prvního ročníku. Studentům to primárně dává
možnost propojit znalosti získané při studiu s reálnou
praxí technického vývoje. Návrh jakékoliv součásti totiž
nekončí pouze 3D modelem a výkresem, ale je zde
dotažena i jeho výroba a následná montáž na nejnovější
monopost Dragon,“ popisuje zkušenosti vedoucí týmu.
Do svých řad přibírají konstruktéry, designéry, vývojáře
i třeba jezdce. Nyní je TU Brno Racing na 9. místě
ve světovém žebříčku studentských formulí,
kde soutěží přes šest stovek týmů. Budeš
u toho v nové sezóně i ty?
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Žádný
problém,
na kampusu VUT
si vybereš z nabídky
až padesáti
jídel.

Na rychlou
bagetu či studenou
svačinku si v pohodě
zajdi na své fakultě.
Bufety s drobným
občerstvením fungují všude
a vytrhnou ti trn z paty,
kdykoliv budeš
potřebovat.

írej:
KOLEJE POD PALACKÉHO VRCHEM
• největší areál
• dvoulůžkové a třílůžkové pokoje
• menzy, bary, pizzerie
• blízko k podnikatelce, elektru,
strojárně, chemárně
PURKYŇOVY KOLEJE
• dvoulůžkové a třílůžkové pokoje
• bufet a menza přímo v areálu
• co by kamenem dohodil k podnikatelce,
elektru, strojárně, chemárně
MÁNESOVY KOLEJE
• nejmenší koleje
• jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
• nejlepší dostupnost pro fakulty
v Technologickém parku i pro informatiky

A co když
u sebe nemáš peníze,
ale žaludek nahlas neúprosně
žádá stravu? Nevadí, i tak u nás
dostaneš najíst. Díky studentské
VUT kartě nemusíš s sebou nosit
hotovost, vše „zaplatíš“ touto kartou
a až na konci měsíce se ti peníze
hromadně odečtou. Stav svého
kreditního účtu můžeš sledovat
online a mít tak své útraty
pod kontrolou.

LISTOVY KOLEJE
• ubytování téměř v centru Brna
• jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
• blízko informatiků i stavařů nebo
třeba umělců
PENZION STARÝ PIVOVAR
• ubytování v areálu FITu přednostně
určené pro studenty doktorandského
studia a zaměstnance
• jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
• 5 minut chůzí od vlakového nádraží
Králova Pole
PRIVÁT
Druhou možností, kde můžeš zapustit
kořeny, jsou priváty. Byty, které si pronajmeš s kamarády, nebo se prostě přistěhuješ do spolubydlení k někomu, kdo už
byt má. Brno nabízí spoustu podnájmů,
jen počítej s tím, že si je často budeš
muset dovybavit. Měsíční nájem tě pak
vyjde okolo 3 500 Kč za sdílený pokoj
a 5 000–7 000 Kč za samostatný.
Vždy pak rozhoduje lokalita i stav bytu.

Kd
e

VELETRH IKARIÉRA
Jeden z největších projektů studentské
organizace IAESTE organizuje pravidelně
takzvanou iKariéru. Osobní kontakt
s firmami, možnosti uplatnění, dlouholetá
tradice a fungování. To vše nabízí
každoročně na Fakultě podnikatelské
VUT v Brně.

ap

Kariérní centrum VUT pomáhá všem
studentům brněnské techniky už během
studia najít stáže, rozvíjet se, učit se, jak
funguje kariéra po dokončení univerzity
nebo založit vlastní podnikání. V současnosti fungujeme hlavně online, naši
kancelář ale najdeš v budově rektorátu.
V průběhu roku se můžeš těšit na online
i offline akce s KC, vyzkoušet si pohovory nanečisto nebo si půjčit knihu z naší
knihovničky věnované rozvoji kariéry
a podnikavosti.

.

DEN FIREM NA FSI
Unikátní příležitost
strojírenských firem, aby oslovily
studenty a nabídly jim místo ve svých
řadách. Přímo v prostorách univerzity
se každoroční veletrh, s návštěvností
přes tisíc studentů, koná vždy na jaře.

ci

KARIÉRNÍ CENTRUM VUT
Chceš získat praxi a nastartovat svoji
kariéru nebo podnikání už během studia?
Vyzkoušej služby KC.

... z faku
lt .
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Pokud máš čas
na něco stylovějšího,
zamiř do Menzy Starý
pivovar. Teplá i studená jídla
ti naservírujeme v prostoru
starého pivovaru, jehož
architekturu se podařilo
zčásti zachovat.

KOLEJE
Nejsi z Brna a musíš opustit svůj pokojíček u rodičů? Je čas si najít a zabydlet
nové zázemí nejen pro přespání, ale
mnohdy taky ke studiu a trávení volného
času. První volbou jsou koleje. Vyber si
z pěti areálů ten, ze kterého budeš mít
nejblíž na fakultu, a vyhneš se tak třeba
ranním brněnským zácpám v MHD.
Nabízíme ti přes šest tisíc lůžek a
ubytovat se můžeš s kámošem i drahou
polovičkou, nebo novou životní etapu
nech náhodě a seznam se s novými lidmi!
V areálech nechybí studovny, hudebny,
pračky, sušičky, TV místnosti nebo
úschovny kol. Na většině je i možnost
zasportovat si v tělocvičně, fitku nebo
třeba venku na hřišti.

dat:
e
l
h na facebooku:
skupiny, kde se inzerují
volné byty/pokoje/lůžka
na webu:
studentreality.cz/espolubydlení.cz/
bezrealitky.cz/nemamkolej.cz

:
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lli.vutbr.cz/karierni-poradenstvi
Job Challenge
jobch.cz
Nabídky práce a brigády
jobfairs.eu

ea
bo st k?
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Kde hledat

•
•
•
•
•

PNEUMOBIL
pneumobilteam.cz
Co takhle zapojit se a nasbírat
teoretické informace i praktické zkušenosti
z výroby a provozu monopostu na stlačený
vzduch? Pneumobil Racing Team Brno je
složený ze studentů mnoha fakult VUT a třeba
čeká i na tvoje nápady :) „Každý rok stavíme
úplně od začátku nový monopost, což je také
největším smyslem tohoto projektu. Na každém
novém autě se odráží celkový pokrok, kterého
jsme jako tým za rok dosáhli. Používáme
nové a vyspělejší technologie, jako je robotické
obrábění nebo vakuové kapotování
karbonové kapoty,” shrnuje vedoucí
týmových projektů
Matúš Ranuša.

u,

Firmy jako IBM, Zebra Technologies či
Vodafone sídlí přímo u Technologického
parku, kde má zázemí většina našich
fakult. Takže nechoď na brigádu do fast
foodu nebo street shopů, ale přímo ke
zdroji vědění. V oboru si vyděláš víc a taky
zúročíš znalosti. O techniky je zájem, studenti a absolventi VUTéčka jsou mnohdy
na roztrhání, takže je možné, že ti nabídky
budou chodit samy. Kdyby ne, zkus omrknout jeden z kariérních veletrhů, které pořádají fakulty a jejich spolky napříč celou
univerzitou, nebo si přímo vyber sám.

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ VUT

MENZY
Máma třeba navaří do krabičky, ale to ti
na celou dobu v Brně určitě nevystačí.
Z učení, zábavy a nových kámošů může
pěkně vyhládnout. Až dojdou zásoby i od
babičky, neboj se, nenecháme tě umřít
hlady. Menzy VUT nejsou vývařovny, a tak
nečekej Univerzální Hnědou Omáčku jako
ve školní jídelně. Dobře se najíš, a ještě
za to moc neutratíš. Stravovat se tam
můžeš až dvakrát denně, stačí si vybrat
z téměř dvaceti menz, bufetů, restaurací
a kaváren VUT, tak jen pozor na linii.
Záleží nám také na trendech. Nabízíme
to, co máte rádi. „Málokdo už chce guláš
s pěti knedlíky, spíše si studenti vezmou
více masa. A před sacharidy upřednostní
bílkoviny, i přesto, že je pak jídlo o něco
dražší,“ okomentovala stravovací návyky
studentů Markéta Vintrlíková, která sestavuje jídelníčky pro pizzerii Mozzarella.

Koukni se, jak to
u nás na kolejích
a v menzách vypadá.
Virtuální prohlídka tě
zavede jak do pokojů,
tak i jídelen.

.

CHCEŠ JEŠTĚ VÍC?
Možná si tě všimnou sami, anebo prostě
běž a oslov firmy napřímo. Můžeš se tak
dostat do plného pracovního provozu
a učit se přímo od odborníků z odvětví,
které tě zajímá nejvíc. V Brně dobře
funguje propojená síť technologických
firem a institucí, kde můžeš žádat o praxi.
Potom pro ně třeba můžeš napsat bakalářku nebo diplomku. Když budeš šikovný,
nabídnou ti placenou stáž a po absolvování tě třeba i zaměstnají nastálo. Čísla totiž
mluví jasně. Přes 94 % absolventů VUT
si práci najde do tří měsíců od ukončení
studia. Z toho více než polovina pracuje
ještě před získáním diplomu.

Sleduj nás na webových stránkách
www.kariera.vut.cz, Instagramu
„karieravut“ a Facebooku „Kariérní
centrum VUT“ a neujde ti žádná akce
od veletrhů pracovních příležitostí,
dnů otevřených dveří ve firmách až
po přednášky z praxe. Chceš se na nás
obrátit s dotazem o rozvoji podnikání
či budoucí kariéry? Napiš nám na
kariera@vut.cz.

no3d.eu
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Co jít ale ještě o krok dál a vše propojit
s reálnou zkušeností a zkusit si věci
naživo? Většina studentských projektů
je totiž propojena s firmami, spolupracují spolu na vývoji nových technologií,
přístrojů, zařízení i programů. Můžeš se
vrhnout rovnou po hlavě do jednoho
z projektů, které fungují při fakultách.
Ve studentských týmech pak můžeš
pracovat třeba na konstrukci formule
nebo vozidla, co jezdí na stlačený vzduch,
dokonce taky zkonstruovat letadlo.

psychologické diagnostiky
či assessment centra. Pokud
budeš mít zájem o praxi při studiu,
na našem webu kariera.vut.cz
i profilech KC na sociálních
sítích najdeš pracovní nabídky
či odborné stáže z celého
Česka i zahraničí.

Jídlo a ubytování

y
tým

Studium na VUT je zábava, dozvíš se
spoustu informací a nové teorie, o které
jsi doposud neměl ani páru. Začneš rozumět i tomu, co pro tebe bývalo španělskou vesnicí a konečně ti někdo zodpoví
otázky, na které třeba doma neznali
odpověď.

CHICKEN WINGS
chickenwings.cz
Trup, ocasní plochy, křídlo
nebo pohon. Jaký post by se ti v týmu
líbil nejvíc? Čtyři sekce dávají
dohromady neuvěřitelné projekty
a konstruují letadla s různým zaměřením.
Tisícihodinové úsilí tak stojí vždy za to!
Cílem jejich práce pak není jenom
uspět v soutěži, ale také rozšířit
jak vlastní vědomosti, tak celkové
povědomí o letectví
mezi studenty.

ní

Práce a praxe

Univ
erz
it

Chceš se odreagovat při zkouškovém
či po těžkém dni ve škole? Jsi dobrý
v nějakém sportu a nechceš s ním přestat
ani po příchodu do Brna na studia?
Nebo tě naopak žádná aktivita neláká
a pohnout se je pro tebe noční můra?
Na VUT není problém s ničím :).

Sp
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Sport
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Sport na VUTéčku není povinný,
proto se lehce vyhneš jednomu až
dvěma semestrům povinného tělocviku,
jak tomu bývá na většině jiných
univerzit. Naopak, pokud máš chuť
a sílu, můžeš si vybat z více jak 80 sportů,
které pěstujeme. Přidat se můžeš také
do univerzitních týmů a reprezentovat
v červených barvách.
sportpodpalacakem.cz

CENTRUM SPORTOVNÍCH
AKTIVIT (CESA)
cesa.vutbr.cz
Centrum sportovních aktivit VUT zajišťuje
všechny sporty, spravuje areály, pořádá
zimní a letní kurzy, sportovní akce, kurzy
s akreditací MŠMT a školení základního
stupně. Můžeš si zapsat až dvě hodiny
tělocviku týdně jako nepovinný předmět.
Pokud nebudeš mít dost, dveře máš stále
otevřené, jen už si za ně připlatíš.
Jsi do sportu tak zažraný, že ho chceš
i studovat? Nabízíme ti skvělé spojení
techniky a sportu. Obor otevřený na
CESA, který kombinuje sport a studium
na elektrofakultě, jsme nazvali Sportovní
technologie. Posuň tak hranice a limity
sportovců, skoč do světa umělé inteligence, technologie a jejího využití při zdolávání fyzických dovedností.

„Po odmaturování
na sportovním gymnáziu
jsem mohl na sportovní vysokou.
Trénovat ale může každý a trenérský
kurz si může udělat taky každý.
A tak jsem si chtěl zkusit něco
těžšího, a proto jsem si podal
přihlášku na FSI.”
Štěpán Havlíček
absolvent FSI
a profesionální
veslař

ce o studijníc
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CO U NÁS NAJDEŠ?
VUT má k dispozici hned několik moderních sportovišť: dvě fitcentra, dva sportovní areály a loděnici. Pokud patříš
mezi náruživé atlety, pak tě jistě potěší,
že máme vlastní moderní atletický stadion s běžeckým povrchem s akreditací,
jakou mají světové olympijské stadiony.
Reprezentovat školu pak můžeš od atletiky, veslování až po hasičský sport.
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Poříčí 5, 639 00 Brno
Telefon na studijní oddělení:
+420 541 146 620
studium@fa.vut.cz
www.fa.vut.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY
Den otevřených dveří
2. 11. 2022
Termín podání přihlášek
Bc. 8. 1. 2023
NMgr. předpoklad 30. 4. 2023
NMgr. v angličtině (bude stanoveno
v listopadu 2022)
PhD. 31. 3. 2023
Fakulta architektury VUT v Brně je především
kolektiv lidí nadšených pro architekturu. Jsme
poměrně malá fakulta, kde se každý může cítit
jako doma. Jsme ale také dostatečně velká
komunita, která umožňuje pěstovat rozmanitost názorů na architekturu a urbanismus.
Usilujeme o to, stát se mezinárodní otevřenou
platformou, která umožňuje přemýšlet
o architektuře, navrhovat ji a setkávat se
v rámci vzdělávání, výzkumu i veřejného
působení. Naše studenty i širokou veřejnost
chceme společným nadšením a zvídavostí
inspirovat.
S pevnou tradicí technické univerzity nabízíme
všechny potřebné dovednosti „profesního
vzdělání“, nicméně naše poslání míří mnohem
dál. Usilujeme o to, aby zde každý student měl
možnost nalézt své místo ve světě. Našim
nejvyšším cílem je podpořit naše studenty
v rozvoji jimi zvoleným směrem, a to tím, že
prostě děláme to, co milujeme.
Termín přijímacích zkoušek
Bc.: talentová zkouška 30. 1. – 10. 2. 2023 testy,
prezenční část talentové zkoušky;
24. 2. – 26. 2. 2023 domácí úkol;
3. 4. – 12. 4. 2023 pohovory
(není ještě schváleno AS)
testy v rámci Národních srovnávacích zkoušek
(NSZ; SCIO), které se konají v termínech

Základ studia tvoří kromě přednášek a seminářů
tzv. ateliéry. Představte si konkrétní projekty,
které budete řešit samostatně nebo ve skupinách pod vedením zkušených architektů – ateliérových vedoucích – od nejjednodušších zadání
k těm komplexnějším (např. malý dům, velký dům,
město a místo…) Skupiny jsou navíc navštěvovány jak mladšími, tak staršími studenty, abyste
se mohli vzájemně učit a inspirovat. V rámci
jednoho semestru na sebe předměty navazují,
a tak čerstvě nabyté znalosti a dovednosti
můžete ihned vyzkoušet aplikovat v praxi. Jedná
se o profesní program, jehož součástí je také
minimálně 12týdenní praxe. Již během studia
tak získáte cenné zkušenosti do svého portfolia,
které Vám pomůže najít uplatnění. Samozřejmostí je možnost zapsání předmětů zahraničních
vyučujících v anglickém jazyce či vycestování
na studijní či pracovní stáže po celé Evropě.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
(forma studia, doba trvání)
• Architektura a urbanismus (PS, 2letý)
• Architecture and Urban Design
(full-time, 2years)
Studiem navazujícího magisterského programu
se vydáte na dráhu nezávislého architekta
s vlastní jedinečnou a osobitou vizí. Během
dvouletého studia prozkoumáte svůj vlastní
tvůrčí přístup a zaměříte se na to, abyste vynikli
v oblastech svého zájmu. Pod vedením zkušených a oceňovaných lektorů prohloubíte své
znalosti porozumění humanistickým tématům,
zdokonalíte své technické a praktické dovednosti a vybrousíte své kritické myšlení.
Principy komplexního myšlení pak budete
umět aplikovat při řešení i nearchitektonických
úkolů a situacích. Rozmanitost přístupů je
podpořena také vyučujícími, a partnerskými
univerzitami po celé Evropě.

PŘÍPRAVNÉ KURZY
Informace o přípravných kurzech budou
uveřejněny na webu fakulty www.fa.vut.cz.

Studium doktorského programu prohloubí
vaše znalosti v konkrétním, vámi zvoleném
tématu a uvede vás do světa vědy a výzkumu.
Během studia budete bádat, zkoumat, publikovat. Získáte pedagogické zkušenosti a stanete
se odborníkem ve svém vlastním oboru. Budete
mít možnost navázat mezinárodní spolupráce,
pravidelně vyjíždět do zahraničí na konference,
workshopy, přednášky nebo i dlouhodobější
mobility ve formě stáží.

OBECNÉ INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Přijati budou uchazeči, kteří předloží doklad
o úspěšně ukončeném středoškolském
vzdělání, úspěšně absolvují přijímací řízení
a dosáhnou takové bodové ohodnocení v celém
přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do
pořadí v předpokládaném počtu přijímaných
studentů.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou přijetí ke studiu bakalářského
studijního programu je současně dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou
a úspěšné vykonání přijímací zkoušky,
není-li děkanem prominuta.

Termín přijímacích zkoušek
20. 2.– 24. 2. 2023 talentové zkoušky Architektura pozemních staveb, 5. 6.–9. 6. 2023 ostatní
bakalářské studijní programy, druhá polovina
června 2023 navazující magisterské studijní
programy.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je
současně řádné ukončení studia v kterémkoliv
typu studijního programu a úspěšné vykonání
přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Náhradní termín přijímacích zkoušek
2. 3. 2023 talentové zkoušky, druhá polovina
června 2023 ostatní.

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je
současně řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a úspěšné vykonání
přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.
Uchazeč o studium se přihlašuje k tématu
disertační práce vypsanému pro daný program.
Témata disertačních prací budou pro uchazeče
zveřejněna na www stránkách VUT i fakulty
nejpozději 30 dní před nejzazším termínem,
do kterého je možné přihlášku ke studiu
daného programu podat.

Výše poplatku za přijímací řízení
700 Kč za každou podanou přihlášku z ČR
30 EUR za každou podanou přihlášku mimo ČR

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Přijímací zkouška bude tvořena
těmito částmi:
• Národní srovnávací zkoušky
(SCIO): test obecných
studijních předpokladů a test
základů společenských věd
• prezenční část talentové
zkoušky a test prostorové
představivosti
• domácí část talentové zkoušky
(zadání úkolů a odevzdání
elektronicky)
• pohovor (distančně)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Posouzení portfolia předloženého
elektronicky a ústní online pohovor.
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Ústní odborná rozprava ke zvolenému
tématu doktorského studia.

POPLATKY ZA STUDIUM

		
INFORMACE O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH

Studium v navazujícím magisterském studijním
programu v angličtině je zpoplatněno částkou
3 500 EUR za rok. České studijní programy
jsou při standardní délce studia bez poplatků.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
(forma studia, doba trvání)
• Architektura a urbanismus
– specializace Architektura
(PS, KS, 4letý)
• Architektura a urbanismus
– specializace Urbanismus
(PS, KS, 4letý)

Den otevřených dveří:
5. 11. 2022, 21. 1. 2023
Termín podání přihlášek
6. 1. 2023 Architektura pozemních staveb,
31. 3. 2023 pro ostatní bakalářské a navazující
magisterské studijní programy, pro všechny
doktorské studijní programy 31. 7. 2023
a prosinec 2023 (neplatí pro uchazeče do DSP
Geodézie a kartografie a do DSP Geodesy
and Cartography, u kterých studium začíná
jen od zimního semestru).

Absolvent bakalářského studijního programu
je připravován pro činnost v architektonicko-stavebních kancelářích a dalších institucích
v oblasti výstavby a architektury. Je schopen
řešit základní úlohy navrhování staveb od
širších urbanistických vazeb až po technický
a výtvarný detail.

Absolvent magisterského studijního
programu – inženýr architekt (Ing. arch.),
je připravován jako odborník – tvůrčí pracovník,
který v celém komplexu své profese zvládne
projekční a řídicí činnost v procesu investiční
výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní
vykonávání činností v orgánech státní správy.
Cílem studijního programu je také zajistit
takový stupeň absolventovy vzdělanosti,
aby v rámci jeho odborné způsobilosti v procesu autorizace – při vstupu do České komory
architektů – prokázal požadované znalosti
a dovednosti.

Veveří 331/95, 602 00 Brno
Telefon na studijní oddělení:
+420 541 149 912
Telefon pro uchazeče bakalářských studijních
programů:
+420 541 147 123
Telefon pro uchazeče magisterských studijních
programů:
+420 541 147 123
Telefon pro uchazeče doktorských studijních
programů:
+420 541 147 120
sto@fce.vutbr.cz
www.fce.vut.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
(forma studia PS a/nebo KS,
doba trvání studia)
• Stavební inženýrství
(PS, KS, 4letý), všeobecný
a od 3. ročníku specializace:
– Pozemní stavby (PS, KS)
– Konstrukce a dopravní stavby (PS)
– Vodní hospodářství
a vodní stavby (PS)
– Stavební materiály
a technologie (PS)
– Management stavebnictví (PS)
• Architektura pozemních staveb
(PS, 4letý)
• Environmentálně vyspělé budovy
(PS, 4letý)
• Geodézie a kartografie (PS, 3letý)
• Městské inženýrství (PS, 4letý)
• Civil Engineering (PS, 4letý, v AJ)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
(forma studia, doba trvání)
• Stavební inženýrství – pozemní stavby
(PS, KS, 1,5letý)
• Stavební inženýrství – konstrukce
a dopravní stavby (PS, 1,5letý)
• Stavební inženýrství – vodní hospodářství
a vodní stavby (PS, 1,5letý)
• Stavební inženýrství – stavební
materiály a technologie (PS, 1,5letý)
• Stavební inženýrství – management
stavebnictví (PS, 1,5letý)
• Stavební inženýrství – realizace staveb
(PS, 1,5letý)
• Architektura a rozvoj sídel (PS, 2letý)
• Environmentálně vyspělé budovy
(PS, 1,5 letý)
• Geodézie a kartografie (PS, 2letý)
• Městské inženýrství (PS, 1,5 letý)
• Civil Engineering (PS, 1,5letý, v AJ)
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
(forma studia, doba trvání)
• Pozemní stavby (PS, KS, 4letý)
• Konstrukce a dopravní stavby
(PS, KS, 4letý)
• Vodní hospodářství a vodní stavby
(PS, KS, 4letý)
• Fyzikální a stavebně materiálové
inženýrství (PS, KS, 4letý)
• Management stavebnictví (PS, KS, 4letý)
• Building Construction (PS, KS, 4letý)
• Structural and Transport Engineering
(PS, KS, 4letý)
• Water Management and Water
Structures (PS, KS, 4letý)
• Physical and Building Materials
Engineering (PS, KS, 4letý)
• Civil Engineering Management
(PS, KS, 4letý)

OBECNÉ INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

POPLATKY ZA STUDIUM
Bakalářský studijní program Civil
Engineering vyučovaný v angličtině
– 3.000 EUR/akademický rok.
Navazující magisterský studijní
program Civil Engineering vyučovaný v angličtině – 3.500 EUR/
akademický rok.

Doktorské studijní programy
Building Construction, Structural
and Transport Engineering,
Water Management and Water
Structures, Physical and Building
Materials Engineering, Civil
Engineering Management, Geodesy
and Cartography vyučované
v angličtině – 4.000 EUR/akademický
rok při prezenční formě studia a 1.500 EUR/
akademický rok při kombinované formě studia

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Bakalářské studijní programy nabízí studentům
osvojení si znalostí příslušné pro vykonávání
budoucího povolání v rozmanitých odvětvích
stavebnictví. Také je připravuje na možnost
navazujících magisterských studijních
programů. Tyto programy pak poskytují znalosti
a profesní kvalifikaci budoucím inženýrům
s nemalou praxí získanou již při studiích
na FAST VUT.

MOŽNOST PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
Bez požadavku.

PŘÍPRAVNÉ KURZY
Přípravné kurzy z matematiky a fyziky.
Přípravné kurzy na talentové zkoušky pro studijní program Architektura pozemních staveb.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Architektura pozemních staveb
Talentová zkouška
Talentové zkoušky se účastní všichni uchazeči,
kteří postupně vypracují 3 úkoly:
• kresbu kompozice geometrických těles
(doba zpracování 60 minut),
• kresbu sedící postavy podle
živého modelu (doba zpracování
60 minut),
• návrh jednoduchého interiéru
podle konkrétního zadání
(doba trvání 60 minut).
Národní srovnávací zkouška (Scio)
Nejzazší možný termín pro vykonání Národní
srovnávací zkoušky (NSZ), a to testem
Obecných studijních předpokladů nebo
jeho slovenskou verzí Všeobecné študijné
predpoklady, je 5. 5. 2023. Přihláška k NSZ
a podrobné informace jsou na adrese
www.scio.cz. Povinnost doložit výsledky
NSZ se vztahuje na všechny domácí
i zahraniční uchazeče o studium.

ODBORNÁ ROZPRAVA
Odborná rozprava ověřuje skutečný a dlouhodobý zájem uchazeče o obor, jeho všeobecnou
kulturní úroveň, přičemž důraz je kladen na
základní orientaci v architektuře a umění.
Odbornou rozpravu absolvují všichni uchazeči,
kteří do odborné rozpravy postoupili
a absolvovali NSZ.
Ostatní bakalářské, navazující magisterské
a doktorské studijní programy: dle příslušných
směrnic děkana pro přijímací řízení pro daný
akademický rok.

Údolní 244/53, 602 00 Brno
Telefon: +420 541 146 806, 541 146 803

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Dle příslušných směrnic děkana pro přijímací
řízení pro daný akademický rok.

Fakulta výtvarných umění

Fakulta architektury

FA

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
(forma studia, doba trvání)
• Architektura a urbanismus (PS, 4letý)

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Do doktorského studijního programu
se mohou přihlásit absolventi magisterského
studijního programu. Přijati budou uchazeči,
kteří úspěšně absolvují přijímací řízení
a dosáhnou takové bodové ohodnocení
v celém přijímacím řízení, které zařadí
uchazeče do pořadí v předpokládaném
počtu přijímaných studentů.

• Geodézie a kartografie (PS, KS, 4letý)
• Geodesy and Cartography (PS, KS, 4letý)

FAVU

INFORMACE O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY

Fakulta stavební

Výše poplatku za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR: 700 Kč
elektronická přihláška mimo ČR: 30 EUR

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Do magisterského studijního programu se mohou hlásit absolventi Bc. programu vyhovující
čl. 46 Evropské směrnice 2005/36/EC o vzdělávání architekta. Přijati budou uchazeči, kteří
úspěšně absolvují přijímací řízení a dosáhnou
takové bodové ohodnocení v celém přijímacím
řízení, které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.

FAST

uvedených na www.scio.cz/nsz.
Nejzazší možný termín pro vykonání NSZ
je 4. 3. 2023.
NMgr.: 16. 6. 2023
PhD.: 26. 5. 2023
Náhradní termín přijímacích zkoušek
Bc.: termín se nevypisuje
NMgr. 20.6. 2023

Facebook – Fakulta stavební VUT
(www.facebook.com/fastvut)
Instagram – @fastvut
www.fce.vutbr.cz

qvkrizova@favu.vut.cz,
janeckova@favu.vut.cz
www.favu.vut.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY
Den otevřených dveří
30. 10. 2022, 21.– 22. 1. 2023, 17.–18. 6. 2023
Termín podání přihlášek
BcA.: 1. 10. od 12:00 – 30. 11. 2022
(získaný titul BcA.)
NMgA.: 1. 6.–31. 7. 2023
(získaný titul MgA.)
PhD.: 1. 3.– 30. 4. 2023
(získaný titul Ph.D.)
Termín přijímacích zkoušek
BcA.: 13. 12. 2022 (domácí práce, portfolio),
31.1.–1. 2. 2023 (talentová zkouška a test)
NMgA.: bude upřesněn (začátek září 2023)
Ph.D.: 24. 5. 2023
Náhradní termín přijímacích zkoušek
nebude vypisován
Výše poplatku za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR – 700 Kč
elektronická přihláška mimo ČR – 30 EUR
		
INFORMACE O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
• Výtvarná umění (PS, 4letý), s obory:
– Výtvarná tvorba
(ateliéry: malířství 1, malířství 2,
malířství 3, kresba a grafika, sochařství 1
a sochařství 2)
– Design
(ateliéry: grafický design 1,
grafický design 2, produktový design)
– Intermediální a digitální tvorba
(ateliéry: tělový design, herní média,
video, performance, fotografie,
intermédia a environment)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
• Výtvarná umění (PS, 2letý), s obory:
– Výtvarná tvorba
(ateliéry: malířství 1, malířství 2,
malířství 3, kresba a grafika, sochařství 1
a sochařství 2)
– Design
(ateliéry: grafický design 1,
grafický design 2, produktový design)

1. kolo – domácí práce
(předložení vlastních výtvarných prací,
portfolio) – hodnotí vybraná odborná komise.
2. kolo – talentová zkouška
2 úkoly formou domácích zadání, 2 úkoly
formou práce v ateliéru a test teoretických
znalostí. Uchazečům a uchazečkám, kteří na
základě hodnocení předloženého portfolia
v prvním kole postoupí k talentové zkoušce,
jsou v určeném čase elektronicky odeslána
zadání 2 úkolů pro domácí vypracování
a stanoven deadline k odevzdání na určené
úložiště. Další dva úkoly talentové zkoušky
probíhají prezenčně, přímo v ateliérech FaVU,
kde je uchazeči během dvou dnů vypracují
a vyplní test z teoretických znalostí z dějin
umění a obecného kulturního přehledu.
Obě kola zkoušky se hodnotí samostatně,
vždy ve stupnici 0–10 bodů.
Jednotlivá kola se konají v rozmezí jednoho
a půl měsíce. V prvním kole je možné získat
0–10 bodů, postupují uchazeči/ky, kteří získali
5–10 bodů. Ve druhém kole je možno získat
za každý z pěti úkolů 0–10 bodů, celkově je
možno získat max. 50 bodů. Přijati mohou
být uchazeči/ky, kteří získají v druhém kole
alespoň 35 bodů.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Přijímací řízení má 2 kola (červen, září)
1. kolo je určeno pro absolventy a absolventky
bakalářského studia FaVU, kteří hodlají
studovat v navazujícím magisterském programu bezprostředně po vykonání bakalářské státní zkoušky. V termínu stanoveném časovým
plánem studia podají elektronickou přihlášku.
Studentům a studentkám, kteří vykonají státní
bakalářskou zkoušku – praktickou část –
s hodnocením A, B nebo C je přijímací zkouška
prominuta a následující den jsou zapsáni
do navazujícího magisterského studia.
2. kolo je určeno pro uchazeče a uchazečky,
kteří ukončili studium v bakalářském studijním
programu Výtvarná umění anebo v programu
obdobného zaměření na jiné vysoké škole
a studentům a studentkám FaVU, jejichž
hodnocení státní bakalářské zkoušky –
praktické části – bylo D nebo E.
K zařazení do přijímacího řízení musí uchazeč/
ka kromě podání elektronické přihlášky
v určeném termínu doručit také dokumentaci
dle požadavků na webu FaVU, v sekci Chci
studovat – Přijímací zkoušky.
Přijímací zkouška se skládá z jedné části
kombinující talentovou i ústní zkoušku –
z prezentace, při které uchazeč/ka komisi
představí vlastní práce nebo jejich dokumentaci a z pohovoru odvíjejícím se od motivačního
dopisu, respektive tvůrčího záměru pro první
semestr magisterského studia. Hodnocení přijímací zkoušky probíhá na uzavřeném jednání
komise následujícím bezprostředně po prezentacích a pohovorech se všemi uchazeči/kami,
kteří se dostavili k přijímacímu řízení. Hodnotí
se bodovací stupnicí 0–10 bodů za portfolio
a 0–10 bodů za pohovor. Při hodnocení portfolia

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
• Environmental Sciences
and Engineering (PS, 2letý)
• Environmentální chemie
a technologie (PS, KS, 2letý)
• Chemie a chemické technologie
(PS, KS, 2letý)
• Chemie a technologie materiálů
(PS, KS, 2letý)
• Chemie přírodních látek (PS, KS, 2letý)
• Chemie pro medicínské aplikace (PS, 2letý)
se specializací:
– Chemie bioaktivních látek
– Procesy a materiály medicínských aplikací

Přijímací zkouška je hodnocena body. Každý
člen/ka přijímací komise hodnotí předpoklady
ke studiu jednotlivých uchazečů individuálně
(bodové rozmezí 0-40 a 0-20) a své hodnocení vyjadřuje celkem ve čtyřech kategoriích.
Součet bodů ze všech 4 kategorií určí pořadí
uchazeče/ky a na uzavřeném jednání doporučí
komise děkanovi nejvhodnějších 10-12 uchazečů/ek s nejvyšším počtem bodů k přijetí
ke studiu.

MOŽNOST PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Tato možnost existuje pouze v případě
1. kola přijímacího řízení do navazujícího
magisterského programu a vychází ze
získaného hodnocení praktické části státní
bakalářské zkoušky ve studiu bakalářského
studijního programu na FaVU. Uchazeči
a uchazečky z řad studentů FaVU v programu
Výtvarná umění, kteří absolvují bakalářskou
zkoušku z ateliéru v tomtéž akademickém roce
s hodnocením A, B, nebo C mohou být přijati
do magisterského studia bez přijímací zkoušky.
Ostatní přijímací zkoušky nelze prominout.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Uchazeči a uchazečky se mohou zapisovat
do zvláštních přípravných kurzů, zejm. do
letních škol pořádaných fakultou, jejichž
seznam je průběžně aktualizován na adrese:
https://www.favu.vut.cz/uchazeci/kurzy.

Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
POPLATKY ZA STUDIUM
Poplatek za studijní program v AJ
(navazující magisterský) činí 2 500 EUR
za akademický rok, podrobné informace
jsou dostupné na adrese:
www.favu.vut.cz/en/international/degree-en.

Telefon na studijní oddělení:
+420 541 149 357-8
studijni@fch.vut.cz
www.fch.vut.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY
Týden otevřených dveří
3. 2. – 10. 2. 2023
Termín podání přihlášek
31. 3. 2023 (bakalářské a navazující programy),
30. 4. 2023 (doktorské programy)
Termín přijímacích zkoušek
jen navazující programy: 8. 6. 2023
a doktorské programy: 9. 6. – 16. 6. 2023
– přesný termín přijímací zkoušky bude
uchazeči sdělen spolu s pozvánkou
na přijímací zkoušku.
Náhradní termín přijímacích zkoušek
16. 6. 2022 pro navazující programy,
o konání náhradního termínu u doktorských
programů rozhodne děkan, který také stanoví
termín konání přijímací zkoušky na základě
návrhu předsedy zkušební komise.
Výše poplatku za přijímací řízení		
elektronická přihláška z ČR – 700,- Kč
elektronická přihláška mimo ČR – 30,- EUR

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
• Biofyzikální chemie (PS, KS, 4letý)
• Biophysical Chemistry (PS, KS, 4letý)
• Chemie a technologie ochrany
životního prostředí (PS, KS, 4letý)
• Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
(PS, KS, 4letý)
• Chemistry, Technology and Properties
of Materials (PS, KS, 4letý)
• Chemie a technologie potravin
(PS, KS, 4 letý)
• Chemistry and Technology of Foodstuffs
(PS, KS, 4letý)

OBECNÉ INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském
studijním programu je dosažení úplného
středního vzdělání ukončeného maturitní
zkouškou a potvrzení lékaře o zdravotní
způsobilosti ke studiu na Fakultě chemické
VUT v Brně. Dosažené vzdělání (ověřená
kopie maturitního vysvědčení), potvrzení
lékaře a další požadované dokumenty dokládá
uchazeč odevzdáním do termínů stanovených
v dokumentu „Směrnice děkana FCH VUT
v Brně“ – Pravidla pro přijímací řízení
a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských
studijních programech na FCH VUT v Brně
v akademickém roce 2023/2024.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím
magisterském studijním programu je řádně
ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech, vykonání přijímací
zkoušky, případně její prominutí, a potvrzení
lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu
na Fakultě chemické VUT v Brně. Dosažené
vzdělání (ověřená kopie vysokoškolského
diplomu, respektive potvrzení o vykonání
SZZ), potvrzení lékaře a podklady k prominutí
přijímací zkoušky dokládá uchazeč odevzdáním do termínů stanovených v dokumentu
„Směrnice děkana FCH VUT v Brně“ – Pravidla
pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke
studiu v navazujících magisterských studijních
programech na FCH VUT v Brně v akademickém
roce 2023/2024.
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou přijetí ke studiu do doktorských
studijních programů je řádné ukončení magisterského studijního programu stejného nebo
příbuzného oboru. Základními předpoklady
k přijetí jsou také zájem a schopnosti k vědecké
práci, znalost chemických disciplín, znalost
anglického jazyka a dobré studijní výsledky

PŘÍPRAVNÉ KURZY
Pro uchazeče o studium bakalářských
studijních programů pořádá fakulta přípravný
kurz ke studiu chemie.
Bližší informace budou zveřejněny koncem
roku na https://www.fch.vut.cz/uchazeci/kurzy

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Do bakalářských studijních programů
nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku,
úroveň znalostí a schopností nezbytných pro
studium daného programu bude prokazována
níže uvedenými způsoby. Uchazeči budou
zařazeni do seznamů k přijetí do zvoleného
studijního programu dle následujících kritérií:
a) Uchazeči, kteří úspěšně absolvovali
bakalářský nebo magisterský studijní program
s chemickým zaměřením na vysoké škole
v České republice nebo v zahraničí, budou
přijati do bakalářského studia na FCH VUT
do zvoleného programu.
b) Uchazeči, kteří absolvovali Národní
srovnávací zkoušky SCIO a dosáhli v testu
Obecných studijních předpokladů (popř.
u studentů ze Slovenské republiky – Všeobecné študijné predpoklady) v každé z částí
percentil 60,0 nebo vyšší, budou přijati do
zvoleného programu. Výsledky testu budou
dodány spolu s přihláškou, nejpozději však
do 31. 3. 2023.
c) Uchazeči, kteří úspěšně absolvovali
přípravný kurz ke studiu chemie v daném
roce, pořádaný na FCH VUT v Brně, budou
přijati do zvoleného programu.
d) Uchazeči, kteří se zúčastnili ve vyšším
než školním kole chemické, matematické,
fyzikální olympiády nebo přírodovědné
olympiády, nebo soutěže SOČ, a to před
maximálně čtyřmi lety, budou přijati do
zvoleného programu. Aktivní účast uchazeči
doloží odevzdáním ověřené kopie příslušného
dokladu do 31. 3. 2023.
e) Uchazeči, kteří během posledních čtyř let
středoškolského studia dosáhnou z profilových
předmětů (tj. z předmětů obsahujících ve svém
názvu „chemie“, „matematika“ a „fyzika“ –
např. praktikum, cvičení…), které studovali
minimálně 2 roky za poslední 4 roky studia na
střední škole, celkového průměru maximálně
2,00 (jedná se o známky z výročních vysvědčení a v posledním ročníku studia na střední
škole z pololetního vysvědčení) budou přijati
do zvoleného programu.
f) Dále budou přijati do kapacity studijního
programu definované v článku 6, bod 1.
uchazeči na základě seřazení podle průměru
z profilových předmětů definovaných
v předchozím bodě.
Přijímací zkouška do všech navazujících
magisterských studijních programů, které
jsou vyučovány v češtině, probíhá formou
písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro studium 2. stupně vysokoškolského
vzdělání v rozsahu státních bakalářských
zkoušek na FCH VUT, se zaměřením na znalosti
chemických disciplín.
Přijímací zkouška do navazujícího
magisterského programu, který je vyučován
v angličtině, probíhá formou ústního pohovoru,
kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie a znalost angličtiny
na přiměřené úrovni.
Přijímací zkouška do doktorských programů
probíhá formou pohovoru, kterým se ověřují
předpoklady pro doktorské studium chemických disciplín; může proběhnout i pomocí
elektronických komunikačních prostředků.

PODMÍNKY PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

• Audio inženýrství (PS, 3letý)
• Angličtina v elektrotechnice a informatice
(PS, 3letý)
• Informační bezpečnost (PS, 3letý)
• Electrical Engineering (PS, 3letý, v AJ)

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Uchazečům o studium v akademickém roce
bude 2023/2024 bude přijímací zkouška
prominuta.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ
PROGRAMY VYUČOVANÉ V ČEŠTINĚ
Přijímací zkouška bude automaticky
prominuta uchazečům, kteří si podali přihlášku
do studijního programu, který přímo navazuje
na bakalářský studijní program, který uchazeč
v daném akademickém roce absolvuje na FCH
VUT v Brně. Ostatní uchazeči mohou požádat
o prominutí přijímací zkoušky při splnění jedné
z následujících podmínek:
• studují v daném akademickém roce
na FCH VUT v Brně ve studijním programu,
který nemá přímou návaznost ve studijním
programu, do kterého se uchazeč hlásí;
• studují v daném akademickém roce na
jiné vysoké škole v tematicky blízkém
oboru studijnímu programu, na který žádají
o prominutí přijímací zkoušky, což doloží
výpisem absolvovaných předmětů studijního
programu/oboru, který studují.

POPLATKY ZA STUDIUM

Výše poplatku u navazujícího magisterského
studijního programu Environmental Sciences
and Engineering byla stanovena na 300,- EUR
ročně, u doktorských studijních programů je to
4 000,- EUR ročně.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
		
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Přijímací řízení pro bakalářské studium
je dvoukolové (prosinec, únor).

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Přijímací zkouška se koná před přijímací komisí
jmenovanou děkanem fakulty a má formu
osobního pohovoru uchazeče/ky se členy/kami
komise o předloženém doktorském projektu
s důrazem na teoretické znalosti oboru, na
dosavadní praxi uchazeče v oblasti umění a její
výsledky a ohlasy a na kvalitu prezentovaného
doktorského projektu. Součástí zkoušky je
rovněž prověření znalosti anglického jazyka.

dosažené v magisterském studijním
programu; splnění této podmínky se ověřuje
v rámci přijímacího řízení.

FEKT

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
• Výtvarná umění (PS, KS, 4letý), s oborem:
– Výtvarné umění a umělecký provoz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
• Aplikovaná analytická, environmentální
a forenzní chemie (PS, KS, 3letý)
• Environmentální chemie, bezpečnost
a management (PS, KS, 3letý)
• Chemie a chemické technologie (PS, KS, 3letý)
• Chemie a technologie materiálů (PS, KS, 3letý)
• Chemie a technologie potravin (PS, KS, 3letý)
se specializací:
– Biochemická technologie
– Chemie a analýza přírodních látek
– Potravinářská chemie a technologie
• Chemie pro medicínské aplikace (PS, 3letý)

Fakulta chemická

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
V ANGLIČTINĚ
• Výtvarné umění a Design
Nový dvouletý postgraduální program
v angličtině. Více na: https://www.favu.vut.cz/
en/international/degree-en.

INFORMACE O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH

je pozornost věnována tvořivé stránce talentu,
schopnosti osobitého myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky, s ohledem na zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč/ka hlásí.
Při hodnocení pohovoru a motivačního dopisu
je pozornost věnována především schopnosti
přesvědčivě artikulovat vlastní tvůrčí záměr
a orientaci ve zvolené problematice. Uchazeči/
ky, kteří obdrží 10–20 bodů, jsou komisí doporučeni děkanovi k přijetí. Uchazečům a uchazečkám, kteří obdrží hodnocení 0–9 bodů,
je přijímací řízení ukončeno a zasláno
rozhodnutí o nepřijetí.

FCH

– Intermediální a digitální tvorba
(ateliéry: tělový design, herní média,
video, performance, fotografie,
intermédia a environment)

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Absolventi mohou nabyté teoretické znalosti
a praktické dovednosti využít v dynamicky se
rozvíjejícím průmyslu, na všech stupních státní
správy a samosprávy a v celé škále laboratoří
zaměřených na chemii, ve sférách kontrolních,
výzkumných, vědeckých a akademických institucí. Doplňující skladba oborových předmětů
zabezpečí prakticky orientovanému absolventovi okamžitý nástup do praxe, především
v oblasti chemického průmyslu.

Absolventem oboru je chemicko-technický bakalář vzdělaný i v biologických, biotechnologických a bioinženýrských základech. Absolventi
mohou dále získat pracovní pozice v chemické,
farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde
mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných
dělníků a také pozice nižšího a středního
managementu a účastnit se tak řízení výroby
i doprovodných procesů, jako je např. práce
v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Absolventem je kvalifikovaný inženýr chemie
ovládající teoretický základ důležitý pro malotonážní chemické výroby, výroby speciálních
chemických produktů, průmysl výrobků každodenní spotřeby nebo výroby dílčích komponent
či pomocných prostředků pro jiné průmyslové
obory a vycvičený v samostatné experimentální, laboratorní práci. Absolventi se uplatní nejen
přímo v provozech, ale i v řídících strukturách
(managementu) nebo výzkumných a vývojových institucích firem a společností.
Absolventi mají možnost uplatnit se v oboru
jako pracovníci v oblasti výzkumu, vývoje,
konstrukce a investic, řízení procesů
(technologie) a managementu chemických
provozů. Studium poskytuje dostatek praktických informací i pro vstup absolventů do sféry
podnikatelské, jak výrobní, tak poradenské.
Absolvent je schopen posoudit výsledek
interakce materiálů s prvky životního prostředí
z hlediska životnosti materiálu a vlivu na životní
prostředí, dokáže pracovat s chemickou
literaturou a je obeznámen se základy
obchodního a patentového práva,
managementu pracovního
kolektivu a ekonomiky podniku.

Technická 3058/10, 616 00 Brno
Telefon na studijní oddělení:
+420 541 146 341
fekt-prijimacky@vut.cz
www.fekt.vut.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY
Den otevřených dveří			
20. 1. 2023, 10. 2. 2023 a 14. 3. 2023 (online)
Termín podání přihlášek			
31. 3. 2023
Termín přijímacích zkoušek
červen 2023
Náhradní termín přijímacích zkoušek
červen nebo červenec 2023
Výše poplatku za přijímací řízení		
elektronická přihláška z ČR – 700 Kč
elektronická přihláška mimo ČR – 30 EUR
					
		
INFORMACE O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
• Automatizační a měřicí technika (PS, 3letý),
• Elektronika a komunikační technologie
(PS, 3letý),
• Mikroelektronika a technologie (PS, 3letý),
• Silnoproudá elektrotechnika
a elektroenergetika (PS, 3letý),
• Telekomunikační a informační systémy
(PS, 3letý)
• Biomedicínská technika a bioinformatika
(PS, 3letý)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
• Audio inženýrství (PS, 2letý)
• Bioinženýrství (PS, 2letý)
• Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
(PS, 2letý)
• Elektroenergetika (PS, KS, 2letý)
• Elektroenergetika a komunikační
technologie (PS, 2letý)
• Elektronika a komunikační technologie
(PS, KS, 2letý)
• Elektrotechnická výroba a management
(PS, KS, 2letý)
• Informační bezpečnost (PS, 2letý)
• Kybernetika, automatizace a měření
(PS, 2letý)
• Mikroelektronika (PS, 2letý)
• Silnoproudá elektrotechnika a výkonová
elektronika (PS, 2letý)
• Telekomunikační a informační technika
(PS, KS, 2letý)
• Bioengineering (PS, 2letý, v AJ)
• Communications and Networking
(PS, 2letý, v AJ)
• Electrical Power Engineering (PS, 2letý, v AJ)
• Microelectronics (PS, 2letý, v AJ)
• Power Systems and Communication
Technology (PS, 2letý, v AJ)
• Space application (PS, 2letý, v AJ)
• Telecommunications (PS, 2letý, v AJ)
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
• Biomedicínské technologie
a bioinformatika (PS, KS 4letý)
• Elektronika a komunikační technologie
(PS, KS, 4letý)
• Informační bezpečnost (PS, KS, 4letý)
• Kybernetika, automatizace a měření
(PS, KS, 4letý)
• Mikroelektronika a technologie
(PS, KS, 4letý)
• Silnoproudá elektrotechnika
a elektroenergetika (PS, KS, 4letý)
• Teleinformatika (PS, KS, 4letý)
• Teoretická elektrotechnika (PS, KS, 4letý)
• Biomedical Technologies and Bioinformatics
(PS, KS, 4letý, v AJ)
• Cybernetics, Control and Measurements
(PS, KS, 4letý, v AJ)
• Electronics and Communication
Technologies (PS, KS, 4letý, v AJ)
• Electronics and Information Technologies
(PS, KS, 4letý, v AJ)
• Electronics and Information Technologies
(Double-Degree) (PS, KS, 4letý, v AJ)
• Microelectronics and Technology
(PS, KS, 4letý, v AJ)
• Power Systems and Power Electronics
(PS, KS, 4letý, v AJ)
• Teleinformatics (PS, KS, 4letý, v AJ)
• Theoretical Electrical Engineering
(PS, KS, 4letý, v AJ)

OBECNÉ INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Podmínkou pro zařazení do přijímacího
řízení je v termínu odeslaná přihláška,
odevzdané maturitní vysvědčení a zaplacený
manipulační poplatek.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení
je v termínu odeslaná přihláška, řádné
ukončení Bc. studijního programu
a zaplacený manipulační poplatek.
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení
je řádné ukončení studia v magisterském
studijním programu a v termínu odeslaná
přihláška, jejíž součástí jsou doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání, životopis
uchazeče a motivační dopis – Applicant
Statement, ve kterém uchazeč popisuje svůj
zájem o téma studia, své předešlé aktivity
v dané oblasti, očekávané výsledky.

Termín přijímací zkoušky
Národní srovnávací zkoušky probíhají
od prosince do května po celé ČR i SR.
Vyzkoušet si je můžete, kolikrát potřebujete
– započítáme vám jen ten nejlepší výsledek.
Pokud jste včas podal/a a zaplatil/a přihlášku,
FIT vám umožní absolvovat jeden test zdarma,
a to 29. dubna 2023.

POŽADAVEK NA ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOST
Bez požadavku.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Přijímací zkoušky do navazujícího
magisterského programu se uskuteční
9. 6. 2023.

Uchazeči o Bc. studium mají možnost
navštěvovat kurzy matematiky a fyziky,
které jsou pořádány v průběhu měsíce února
až dubna. Přesné termíny a informace jsou
každoročně vyvěšeny na webových stránkách
fakulty. Kurzy jsou zaměřeny na okruhy
požadavků přijímací zkoušky.

Náhradní termín přijímací zkoušky
Mgr. 25. 8. 2023

Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

Výše poplatku za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR – 700 Kč
elektronická přihláška mimo ČR – 30 EUR

telefon:
+420 541 142 648, 541 143 386 (Bc., NMgr.),
541 142 815 (PhD.)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
OBECNÉ INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Písemná zkouška do bakalářských studijních
programů Automatizační a měřicí technika,
Elektronika a komunikační technologie,
Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá
elektrotechnika a elektroenergetika a Telekomunikační a informační se koná z předmětů
matematika a fyzika nebo matematika
a základy informatiky. Písemná zkouška do bakalářského studijního programu Biomedicínská
technika a bioinformatika se koná z předmětů
matematika a biologie. Písemná zkouška do
bakalářského studijního programu Angličtina
v elektrotechnice a informatice se koná z předmětů matematika a anglický jazyk. Písemná
zkouška do bakalářského studijního programu
Informační bezpečnost se koná z předmětů
matematika a fyzika nebo matematika a základy informatiky. Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Audio inženýrství se
skládá z talentové zkoušky a zkoušky znalostí
z předmětů matematika a fyzika nebo
matematika a základy informatiky.

Přihláška ke studiu: elektronicky
na www.vutbr.cz/eprihlaska
Informace o studijních programech
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
• Informační technologie (Bc., PS, 3letý)
program je bez specializací
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
• Informační technologie
a umělá inteligence (Ing., PS, 2letý)
Specializace:
– Bioinformatika a biocomputing
– Informační systémy a databáze
– Inteligentní systémy
– Inteligentní zařízení
– Kyberfyzikální systémy
– Kybernetická bezpečnost
– Matematické metody
– Počítačová grafika a interakce
– Počítačové sítě
– Počítačové vidění
– Softwarové inženýrství
– Strojové učení
– Superpočítání
– Verifikace a testování software
– Vestavěné systémy
– Vývoj aplikací
– Zpracování řeči a přirozeného jazyka

POPLATKY ZA STUDIUM
Poplatek za studium v cizím jazyce činí
1 000 EUR za jeden akademický rok.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

FIT

Fakulta informačních technologií

Fakulta připravuje kvalifikované pracovníky
ve všech oborech slaboproudé i silnoproudé
elektrotechniky a elektroniky, komunikačních
technologií, mikroelektroniky, nanotechnologií,
teleinformatiky, audio inženýrství, informační
bezpečnosti, biomedicínském inženýrství,
bioinformatiky, robotiky, řídicí a měřicí techniky,
výpočetní techniky, silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, elektronických zařízení
a systémů, elektrotechnické výroby
a managementu.

Božetěchova 2, 612 66 Brno
tel.: +420 541 141 143, 541 141 245, 541 141 145
prijimacky@fit.vut.cz,
ksicova@vutbr.cz, kudelova@vutbr.cz
www.fit.vut.cz
ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY
Dny otevřených dveří
19. 12. 2022 od 9 do 13 hod.
3. 2. 2023 od 9 do 13 hod.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Informační technologie
V bakalářském programu nejsou na FIT
přijímací zkoušky, přijímáme podle úspěšnosti
v Národních srovnávacích zkouškách SCIO
nebo při splnění některé z podmínek přednostního přijetí. Pořadí uchazečů, kteří nebyli přijati
přednostně na základě výsledků v soutěžích či
jiných aktivitách, bude stanoveno na základě
výsledků Národních srovnávacích zkoušek
společnosti SCIO (OSP – Obecné studijní
předpoklady, MAT – Matematika a VŠP –
Všeobecné študijné predpoklady).
Informační technologie a umělá inteligence
Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu je písemná a pokrývá
znalosti informačních technologií na úrovni
bakalářského studia.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Bakalářský program je bez specializací (dříve
obory). Student se specializuje sám výběrem
volitelných a povinně volitelných předmětů.
Po dokončení studia získá titul bakalář
a uplatnit se může například jako analytik,
programátor, tester či manažer v IT. Nebo
může pokračovat v magisterském studiu
a stát se inženýrem a skutečně kreativním
odborníkem ve své specializaci.

studijni@fb.vut.cz (Bc., NMgr.),
rekova@vutbr.cz (PhD.)
www.fbm.vutbr.cz

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Podmínkou pro přijetí je dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním
programu, předložení vědecké eseje na
předpokládané téma disertační práce, souhlas
předpokládaného školitele, úspěšné složení
přijímací zkoušky, znalost anglického nebo
německého jazyka minimálně na úrovni B2.

MOŽNOST PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Uchazečům o studium bakalářských programů
může být prominuta přijímací zkouška, jestliže
dosáhnou stanoveného percentilu z testu
obecných studijních předpokladů v Národních
srovnávacích zkouškách, nebo stanoveného
prospěchu ve vybraných předmětech
na střední škole.

POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
Bez požadavku.

PŘÍPRAVNÉ KURZY
ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY
Dny otevřených dveří
12. 1. 2023 a 16. 2. 2023
Termín podání přihlášek ke studiu 		
Bc., NMgr. – 31. 3. 2023
Ph.D. – duben 2023
Termín přijímacích zkoušek
Bc. – květen 2023
NMgr. – červen 2023
Ph.D. – červen 2023
Poplatek za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR – 700 Kč
mimo ČR – 30 EUR
		
INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
• Ekonomika podniku (PS, 3letý)
• Manažerská informatika (PS, 3letý)
• Procesní management (PS, 3letý)
• Účetnictví a daně (PS, 3letý)
• Entrepreneurship and Small Business
Development (PS, 3letý, výuka v AJ)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
• Informační management (PS, KS, 2letý)
• Mezinárodní ekonomika a obchod (PS, 2letý)
• Strategický rozvoj podniku (PS, KS, 2letý)
• Účetnictví a finanční řízení podniku
(PS, KS, 2letý)
• International Business and Management
(PS, 2letý, výuka v AJ)
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
• Řízení a ekonomika podniku (PS, KS, 4letý)
• Company Management and Economics
(PS, KS, 4letý, výuka v AJ)

Fakulta strojního inženýrství

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky
jsou uvedeny v Pravidlech pro přijímací řízení.

Fakulta podnikatelská

Termín podání přihlášky
31. 3. 2023 (bakalářský program)
15. 4. 2023 (navazující magisterský program)

FSI

FP

MOŽNOST PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Kurz je zaměřen na matematickou část
Testu studijních předpokladů.
Termín konání: duben 2023.
Cena kurzu: 1 790 Kč (v ceně je zahrnuta cena
Příručky pro přípravu k přijímacím zkouškám).
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Kurz je zaměřen na oblasti, jejichž znalost
je ověřována Testem studijních předpokladů
(inženýrská matematika, informatika,
makroekonomie, mikroekonomie,
ekonomika a finance).
Termín konání: duben 2023.
Cena kurzu: 1 860 Kč.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Technická 2896/2, 616 69 Brno
Telefon na studijní oddělení: 			
+420 541 141 111, 541 142 135		
studium@fme.vutbr.cz
www.fme.vutbr.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY

Přijímací zkouška do bakalářských
i navazující magisterských studijních programů
vyučovaných v českém jazyce je písemná,
obsahuje jednu část – Test studijních
předpokladů.

Den otevřených dveří 			
2. 12. 2022 a 17. 2. 2023

Test studijních předpokladů trvá 45 minut
a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí pro bakalářské programy, se čtyřmi alternativami pro navazující magisterské programy.
Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body,
žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj.
maximální počet dosažitelných bodů je 100.

Talentové zkoušky pro Průmyslový
design ve strojírenství
21. 4. 2023

POPLATKY ZA STUDIUM
Studium v programech, kde výuka probíhá v angličtině, je zpoplatněno dle rozhodnutí děkana
pro příslušný akademický rok.

Termín podání přihlášek			
do 31. 3. 2023

Termín přijímacích zkoušek pro BS		
13. 6. – 16. 6. 2023
Náhradní termín přijímacích zkoušek pro BS
22. 6. 2023
Výše poplatku za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR – 700 Kč
elektronická přihláška mimo ČR – 30 EUR

INFORMACE O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A SPECIALIZACÍCH
STIPENDIUM

OBECNÉ INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování
středního vzdělání s maturitní zkouškou
a složení přijímací zkoušky s klasifikací
„prospěl“ spolu s umístěním na takovém místě
v pořadí uchazečů podle počtu dosažených
bodů u přijímací zkoušky, které nepřesahuje
kapacitní možnosti fakulty.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Podmínkou přijetí je řádné ukončení
bakalářského, resp. magisterského studijního
programu. Další podmínkou je složení
přijímací zkoušky s klasifikací „prospěl“
spolu s umístěním na takovém místě v pořadí
uchazečů podle počtu dosažených bodů
u přijímací zkoušky, které nepřesahuje
kapacitní možnosti fakulty.

Prospěchové stipendium je vypláceno při splnění stanovených kritérií. Může být přiznáno
od letního semestru 1. ročníku, ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia, od letního semestru
1. ročníku a ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia – výše prospěchového stipendia
je vázána dosažením váženého studijního
průměru za předchozí semestr, resp. ročník
studia (1,00–1,50).

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi Fakulty podnikatelské se uplatňují
v ekonomických úsecích firem, na finančních
úřadech, v účetních a daňových firmách,
jako daňoví specialisté, poradci, analytici,
v úsecích informačních systémů
a informačních technologií.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
• Energetika (PS, 3letý)
• Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
(PS, 3letý)
• Matematické inženýrství (PS, 3letý)
• Mechatronika (PS, 3letý)
• Profesionální pilot (PS, 3letý)
• Průmyslový design ve strojírenství
(PS, 3letý)
• Strojírenství (3letý) se specializacemi:
– Aplikovaná informatika a řízení (PS, KS)
– Kvalita spolehlivost a bezpečnost (PS)
– Stavba strojů a zařízení (PS, KS)
– Strojírenská technologie (PS, KS)
– Strojírenství (společný 1. ročník pro
specializace tohoto programu, PS, KS)
• Základy strojního inženýrství (PS, 3letý)
se specializacemi:
– Materiálové inženýrství (PS)
– Základy strojního inženýrství (PS)
• Fundamentals of Mechanical Engineering
(PS, 3letý, vyučovaný v AJ)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
• Aplikovaná informatika a řízení (PS, KS, 2letý)
• Automobilní a dopravní inženýrství
(PS, 2letý)
• Energetické a termofluidní inženýrství
(PS, 2letý) se specializacemi:
– Energetické inženýrství
– Fluidní inženýrství
– Technika prostředí
• Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
(PS, 2letý)
• Inženýrská mechanika a biomechanika
(PS, 2letý) se specializacemi:
– Biomechanika
– Inženýrská mechanika
• Konstrukční inženýrství (PS, 2letý)
• Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
(PS, KS, 2letý)
• Letecká a kosmická technika (PS, 2letý)
se specializacemi:
– Stavba letadel
– Technologie provozu letadlové
a letištní techniky
• Matematické inženýrství (PS, 2letý)
• Materiálové inženýrství (PS, 2letý)
• Mechatronika (PS, 2letý)
• Procesní inženýrství (PS, 2letý)
• Průmyslový design ve strojírenství
(PS, 2letý)
• Přesná mechanika a optika (PS, 2letý)
• Slévárenská technologie (PS, 2letý)
• Strojírenská technologie (PS, KS, 2letý)
se specializacemi:
– Moderní technologie osvětlovacích
soustav (PS, KS)
– Strojírenská technologie (PS, KS)
– Strojírenská technologie a průmyslový
management (PS, KS)
• Výrobní stroje, systémy a roboty
(PS, KS, 2letý)
• Výrobní systémy (PS, 2letý s dvojím
diplomem – česko-německým)
• Aerospace Technology
(PS, 2letý, vyučovaný v AJ)
• Mechanical Engineering
(PS, 2letý, vyučovaný v AJ)
• Applied and Interdisciplinary Mathematics
(PS, 2 letý s dvojím diplomem – česko-italský)
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
• Aplikovaná matematika (PS, KS, 4letý)
• Energetické inženýrství (PS, KS, 4letý)
• Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
(PS, KS, 4letý)
• Inženýrská mechanika (PS, KS, 4letý)
• Konstrukční a procesní inženýrství
(PS, KS, 4letý)
• Materiálové vědy (PS, KS, 4letý)
• Strojírenská technologie (PS, KS, 4letý)
• Applied Mathematics
(PS, KS, 4letý, vyučovaný v AJ)
• Applied Mechanics
(PS, KS, 4letý, vyučovaný v AJ)
• Design and Process Engineering
(PS, KS, 4letý, vyučovaný v AJ)
• Manufacturing Technology
(PS, KS, 4letý, vyučovaný v AJ)
• Materials Sciences
(PS, KS, 4letý, vyučovaný v AJ)
• Physical Engineering and Nanotechnology
(PS, KS, 4letý, vyučovaný v AJ)
• Power Engineering
(PS, KS, 4letý, vyučovaný v AJ)

OBECNÉ INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení
jsou včas odeslaná a vyplněná přihláška,
zaplacený manipulační poplatek, účast
na přijímacím řízení.
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Podmínkou přijetí do bakalářského studijního
programu je dosažení úplného středního nebo
úplného středního odborného vzdělání
a úspěšné vykonání přijímací zkoušky
(pokud nebyla uchazeči prominuta).
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Podmínkou přijetí do navazujícího
magisterského studijního programu je řádné
ukončení studia bakalářského studijního

programu v oblastech technických věd,
matematicko‐fyzikálních, přírodních věd nebo
v oblastech průmyslového designu a úspěšné
vykonání částí přijímací zkoušky, které nebyly
děkanem prominuty.
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia
magisterského studijního programu
technického nebo přírodovědného zaměření,
složení přijímací zkoušky.
MOŽNOST PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům na základě výsledků maturitní zkoušky
z matematiky nebo z fyziky, úspěchu u profilové
maturitní zkoušky „Matematika+“, středoškolského průměru, národní srovnávací zkoušky
z matematiky nebo jiných mimořádných aktivit.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Obecná část přijímací zkoušky může být prominuta uchazečům na základě jejich dosavadních
studijních výsledků (zejm. studijního průměru,
struktury bakalářského studia), motivace.

POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
Pro zájemce o bakalářský studijní program
Profesionální pilot je informace o zdravotní
způsobilosti zveřejněna na webu
www.lu.fme.vutbr.cz.

PŘÍPRAVNÉ KURZY
Od 6. ledna 2023 se uskuteční přípravný kurz
matematiky a přípravný kurz fyziky na FSI.
Délka trvání 13 týdnů po 2 hodinách.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkouška do bakalářských studijních
programů je písemná z matematiky a fyziky
v rozsahu středoškolské učební látky.
Přijímací zkouška do navazujících studijních
programů je písemná a má obecnou část
z matematiky, fyziky a technické mechaniky
a odbornou část z oborově specifické tematiky.

POPLATKY ZA STUDIUM
Poplatek za studium v cizím jazyce byl stanoven pro bakalářské, navazující magisterské
a doktorské studium ve výši 3 000 EUR za
akademický rok.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi bakalářských studijních programů
najdou uplatnění například v technických funkcích ve vývojových a konstrukčně technologických ústavech nebo kancelářích, ve výrobních
podnicích, ve službách a obchodu. Dobří
absolventi na FSI obvykle pokračují ve studiu
v navazujícím magisterském studijním
programu a dosahují titulu inženýr.
Absolventi navazujících magisterských
studijních programů nacházejí uplatnění
například ve strojírenském, elektrotechnickém,
automobilním, leteckém průmyslu, při aplikaci
špičkových technologií a nanotechnologií,
v oblasti výzkumu a vývoje, v projekčních
a konstrukčních ústavech a kancelářích,
v managementu, obchodní a servisní činnosti,
při řízení procesů, při zavádění systémů řízení
jakosti, v zastoupení zahraničních firem, ve
vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti
na doktorském studiu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY
Den otevřených dveří
24. 2. 2023
Termín podání přihlášek
NMgr.: 31. 3. 2023, PhD.: 31. 5. 2023
Termín přijímacích zkoušek
NMgr.: 22. – 26. 5. 2023, PhD.: 26. – 30. 6. 2023
Náhradní termín přijímacích zkoušek
NMgr.: stanoví ředitel ústavu
Poplatek za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR – 700 Kč
mimo ČR – 30 EUR

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
• Soudní inženýrství (PS, KS, 4letý)
Doktorský studijní program Soudní inženýrství
je celoškolský studijní program, který připravuje
studenty pro vědeckou a výzkumnou činnost,
která se zaměřuje na zkoumání průběhu negativních technických jevů, zjišťování jejich příčin,
hodnocení jejich ekonomických důsledků, oceňování majetku a na další výzkum potřebný pro
různorodá technická a technicko-ekonomická
posuzování různorodých typů objektů, se kterými se setkávají především znalci v technických
a technicko-ekonomických oborech znaleckých
činností. Výuka probíhá ve čtyřech zaměřeních
– bezpečnost technických a ekonomických
systémů, posuzování vad a poruch v technice,
oceňování majetku a analýza silničních nehod.

Studijní program Expertní inženýrství v dopravě
je celoškolský akademicky zaměřený studijní
program bez specializací, který připravuje
studenty pro práci v inženýrských oblastech
spojených s dopravou. Jedná se zejména
o expertní činnosti spojené s bezpečností
silničního provozu, ekonomikou provozu
a oprav, přepravou zboží, posuzováním příčin
a průběhu dopravních nehod, oceňováním
vozidel a hodnocením environmentálních
aspektů silničního provozu.
Studijní program Řízení rizik technických
a ekonomických systémů je celoškolský
akademicky zaměřený studijní program se
dvěma specializacemi, který připravuje

Den otevřených dveří
26. 1. 2023, 9. 3. 2023

Náhradní termín přijímacích zkoušek
19. 6. 2023
Výše poplatku za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR: 700 Kč
elektronická přihláška mimo ČR: 30 EUR
					
INFORMACE O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
(forma studia PS a/nebo KS, doba trvání studia)
• Sportovní technologie (PS, 3 roky)

OBECNÉ INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
OBECNÉ INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Podmínkou pro přijetí uchazeče do navazujících
magisterských studijních programů je řádné
ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického,
ekonomického, případně i právního zaměření,
v termínu odeslaná přihláška, složení přijímací
zkoušky a zaplacený poplatek za úkony spojené
s přijímacím řízením.

Písemný test z oblasti matematiky a fyziky.
Možnost prominutí přijímací zkoušky
– studijní průměr SŠ do 1,30
– státní maturitní zkouška z matematiky
s klasifikací 1 nebo 2, nebo percentilu ≥ 70
– maturitní zkouška z fyziky s klasifikací 1
nebo 2
– vynikající studijní výsledky ve studentských
technických nebo přírodovědných soutěžích

Přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů je písemná, formou
testu. Ověřovány jsou studijní předpoklady pro
magisterský studijní program, kterými jsou
základní znalosti matematiky, fyziky a odborné
znalosti uchazeče ve zvolené oblasti vzdělávání. Podrobné informace k přijímacím zkouškám,
k jejich průběhu a vzorové testy jsou uvedeny
na webových stránkách ÚSI.

PŘÍPRAVNÉ KURZY
K přípravě na přijímací zkoušku je možné
využít přípravné kurzy pořádané Fakultou
elektrotechniky a komunikačních technologií.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
POPLATKY ZA STUDIUM
Podle § 58 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, v platném znění, a v souladu se
Statutem VUT v Brně se poplatky za studium
týkají studentů, kteří překročili standardní dobu
studia o více než 1 rok.

STIPENDIUM

Podle interních pravidel VUT v Brně jsou
vyplácena stipendia prospěchová, mimořádná a ubytovací. Každá žádost je posuzována
individuálně.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi studijního programu Expertní
inženýrství v dopravě uplatní své vzdělání ve
firmách zabývajících se spediční a přepravní
činností, na úřadech státní správy a ve firmách
těmito úřady vytvářenými, ve výzkumných
institucích, v pojišťovnách, při samostatné
podnikatelské činnosti v dopravě, opravárenství dopravních prostředků, činnosti samostatných likvidátorů škod apod.

Absolventi studijního programu Realitní
inženýrství své vzdělání uplatní ve firmách
zabývajících se správou nemovitostí, realitní,
příp. developerskou činností, při samostatné
podnikatelské činnosti v uvedených oblastech
a dále v bankách, v pojišťovnách nebo ve státní
správě v oblasti správy majetku.

Centrum sportovních aktivit

S ohledem na interdisciplinární charakter
výše uvedených celoškolských studijních
programů se na jejich uskutečňování kromě
Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně podílí
i fakulty stavební, strojního inženýrství, elektrotechnických a komunikačních technologií, informačních technologií, podnikatelská a chemická.
Studijní program Realitní inženýrství je
celoškolský akademicky zaměřený studijní
program bez specializací, který připravuje
studenty pro práci v inženýrských oblastech
spojených s realitní činností. Jedná se zejména
o expertní činnosti spojené s obchodováním
s nemovitostmi, správou nemovitostí, investiční činností v oblasti nemovitostí, řešením
pojistných událostí a oceňováním nemovitostí
pro nejrůznější účely.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY

Termín přijímacích zkoušek
5. – 9. 6. 2023

CESA

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
• Realitní inženýrství (PS, 2letý),
studijní program bez specializací
• Expertní inženýrství v dopravě
(PS, 2letý), studijní program bez specializací
• Řízení rizik technických a ekonomických
systémů (PS, 2letý)
studijní program se specializacemi
– Řízení rizik technických systémů,
– Řízení rizik ekonomických systémů.

cesa_studijni@vut.cz
www.cesa.vutbr.cz

Termín podání přihlášek
2. 1. 2023 – 31. 3. 2023

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
INFORMACE O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A SPECIALIZACÍCH

Telefon na studijní oddělení:
+ 420 541 142 276, + 420 739 329 847

Přijímací zkouška je písemná a je složena
z testových příkladů z oblasti matematiky
a fyziky, z nichž každý příklad je hodnocen
samostatně a je označen maximálním počtem
bodů. Maximální možný počet bodů, které může
uchazeč získat, je 100. Přijímací zkouška trvá
75 minut. Minimální bodová hranice pro každou
oblast (matematika, fyzika) je 12 bodů.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
– v oblasti sportovního průmyslu
– při vývoji, výrobě a inovacích moderních
sportovních technologií
– v ambulancích sportovních lékařů
– ve výzkumných a vzdělávacích
institucích a organizacích
– ve službách v oblasti sportovních technologií
– ve službách zaměřených na diagnostiku
ve sportu

Purkyňova 656/123, 612 00 Brno

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY
Den otevřených dveří
letos jsme den otevřených dveří neměli
Termín podání přihlášek
a) 20. 3. do 20. 5. 2022,
b) od 1. 8. do 15. 9. 2022,
c) od 1. 12. 2022 do 15. 1. 2023.
Dokud nebylo pravomocně rozhodnuto
o nepřijetí ke studiu, uchazeč může podat
nejvýše jednu přihlášku ke studiu.
Termín přijímacích zkoušek
informace naleznete na www.ceitec.cz,
http://amn-phd.ceitec.cz/
Náhradní termín přijímacích zkoušek
v době vydání nebyly informace k dispozici
Výše poplatku za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR – 700 Kč
elektronická přihláška mimo ČR – 30 EUR		

INFORMACE O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
• Pokročilé materiály a nanovědy
(PS, KS, 4letý), bez oborů
• Advanced Materials and Nanosciences
(PS, 4letý, v AJ), bez oborů

Akademické
pojmy a zkratky

studijni@usi.vutbr.cz
www.vutbr.cz/usi

Technická 2896/2, Brno 616 69

Středoevropský technologický institut VUT

telefon:
541 148 931, 541 148 926

Absolventi studijního programu Řízení rizik
technických a ekonomických systémů
uplatní své vzdělání v pracovních profesích
spojených s managementem rizik, s plánováním a řízením výroby, s bezpečností práce
a ochranou zaměstnanců, s ochranou technologických zařízení, s projektováním, přípravou,
realizací, provozem a údržbou technických
a ekonomických systémů a to dle zvolené
specializace. Uplatnění najdou u řady firem
výrobního i nevýrobního charakteru, včetně
veřejných a státních institucí na odborně
náročných pozicích.

CEITEC VUT

Ústav soudního inženýrství
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

studenty pro práci v inženýrských oblastech
spojených s identifikací, analýzou a snižováním,
resp. odstraňováním rizik v technických
a ekonomických oblastech. V oblasti ekonomické se jedná o řízení rizik spojených zejména
s činností firem a institucí, v oblasti technické
pak o řízení rizik spojených s návrhem
a provozem různých technických zařízení,
jejichž typy si studenti volí dle zaměření svého
předchozího bakalářského studia výběrem
povinně volitelných předmětů a může se tak
jednat jak o stavební konstrukce, tak i strojní či
elektrotechnická zařízení, informační systémy
nebo chemické technologie.

OBECNÉ INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Podmínkou přijetí do doktorského studijního
programu je úspěšné absolvování navazujícího
magisterského studijního programu stejného
nebo obdobného zaměření, včas zaslaná
přihláška, zaplacený manipulační poplatek
a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Podrobnější informace najdou uchazeči
na stránkách http://amn-phd.ceitec.cz/

MOŽNOST PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkouška se nepromíjí.

POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
Bez požadavku.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkouška je ústní a koná se před
zkušební komisí. Náplní přijímací zkoušky
jsou zejména následující oblasti:
a) Otázky týkající se vědního základu
studijního oboru
b) Předpoklady k doktorskému studiu
c) Dosavadní odborná a vědecká činnost
d) Ověření znalosti anglického jazyka

FP
Fakulta podnikatelská

FCH
Fakulta chemická

FA
Fakulta architektury

FaVU
Fakulta výtvarných umění

FEKT
Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií

FAST
Fakulta stavební

FIT
Fakulta informačních technologií

FSI
Fakulta strojního inženýrství

CEITEC
Magistra znáš jen z lékárny, nebo maximálně z tvého oblíbeného baru? A slovo bakalář
se ti vybaví jen ve spojení s televizí a Miroslavem Donutilem? Pak je potřeba, aby ses
trochu zorientoval, protože nejen s těmito
pojmy se na půdě univerzity určitě setkáš.
Tady je pár slovíček, která se ti budou hodit,
až budeš procházet informační brožurky
jednotlivých fakult.

Středoevropský technologický institut

ÚSI
Ústav soudního inženýrství

CESA
Centrum sportovních aktivit

ECTS
tzv. kredity
Získání dostatečného počtu kreditů
úspěšným zdoláním zapsaných zkoušek
tě bude doprovázet celým studiem.
Proč si tak ale nevybrat pár předmětů
s nejvyššími kredity a mít tak hotovo?
European Credit Transfer System totiž
určuje počet kreditů v návaznosti na
náročnost. Znamená to tedy, že na
předmět s hodnotou 5 kreditů je třeba se
připravovat průměrně 5 hodin týdně. Proto
vždy dobře promysli, kolik si toho naložíš.

KaM
Koleje a menzy

Bc.
bakalář

Ing.
inženýr

Mgr.
magistr

MgA.
magistr umění

PS prezenční studium
KS kombinované studium
POPLATKY ZA STUDIUM

BcA.
bakalář umění

Poplatek za studium programů, které jsou
akreditovány v angličtině, je 3 000 EUR
za akademický rok.

doc.
docent

Telefon: +420 541 149 634
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
phd@ceitec.vutbr.cz,
renata.hritzova@ceitec.vutbr.cz
jitka.bajerova@ceitec.vutbr.cz
www.ceitec.cz,
http://amn-phd.ceitec.cz/

Absolvent bude schopen na potřebné úrovni
aplikovat pro další rozvoj oboru na pracovištích
svého dalšího působení (akademických
a vědeckých institucích a institucích realizační
oblasti) a přispět ke zlepšování konkurenceschopnosti výstupů výzkumné a aplikační
oblasti těchto institucí. Koncepce studijního
programu umožňuje studentům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v národních
a mezinárodních vývojových, konstrukčních
a vědecko-výzkumných týmech. Absolvent
tohoto oboru získá solidní schopnosti
a dovednosti působit ve vědeckých
a výzkumných centrech nejenom
v České republice, ale i v zahraničí.

prof.
profesor

Ing. arch.
inženýr architekt
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Ph.D.
doktor

FIT

JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ?
V bakalářských programech se v přijímacím
řízení pro akademický rok 2022/2023
přihlásilo 1 718 uchazečů, přijato jich bylo
944→, úspěšnost 55 %.

FCH
NÁROČNOST MATEMATIKY?
Studenti gymnázií výuku zvládají, pro studenty
SOŠ bývá učivo náročnější, FCH nicméně
nabízí doučovací kurzy.
MAJÍ TO U VÁS ABSOLVENTI SPŠ
SNAZŠÍ NEŽ ABSOLVENTI GYMNÁZIA?
Určitě v praktických cvičeních a v předmětech,
které obsahují i laboratorní cvičení, jsou totiž
zvyklí na práci v laboratořích, umějí názvosloví,
vypracovávají protokoly, naopak studenti
gymnázií to mají zase méně náročné
v obecných předmětech.

NÁROČNOST MATEMATIKY?
V bakalářském studijním programu je aktuálně
celkem 6 povinných předmětů, které se zaměřují
čistě na matematiku pro IT, v dalších povinných
předmětech jsou získané znalosti aplikovány
v praxi. Matematika je v IT potřebná téměř všude
– při určování složitosti algoritmů, stavbě databázových systémů či vyhodnocení výsledků svojí
práce. Klíčem k úspěchu úspěšného zvládání
matematiky je průběžná, poctivá příprava.
Má-li někdo z matematiky obavy, může
v 1. semestru absolvovat volitelný matematický
seminář a doplnit si tak i případnou chybějící
látku ze střední školy. Myslíme i na matematické
nadšence, pro něž nabízíme volitelné pokročilé
matematické předměty.
MAJÍ TO U VÁS ABSOLVENTI SPŠ
SNAZŠÍ NEŽ ABSOLVENTI GYMNÁZIA?
Úroveň jednotlivých SPŠ (ev. gymnázií) není
stejná. Mezi studenty koluje názor, že studenti
SPŠ mohou mít jistý náskok v odborných předmětech, zatímco absolventi gymnázií mohou
mít naopak výhodu v matematice. Nelze to
však označit za univerzálně platné. Každopádně
v prvním semestru se počítá s tím, že studenti
mají různou úroveň vstupních znalostí
a výuka to reflektuje.
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JAK JE TO U VÁS SE STUDIEM CIZÍCH JAZYKŮ?
Řídí se směrnicí rektora, tedy dva semestry
angličtiny zdarma zakončeno zkouškou B2,
na základě rozřazovacího testu jsou podle
úrovně studenti zařazení do odpovídající
skupiny a nad rámec si pak mohou zvolit
i vyšší úrovně pokročilosti.

JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ?
V bakalářském programu nejsou na FIT
přijímací zkoušky, přijímáme podle úspěšnosti
v Národních srovnávacích zkouškách SCIO
nebo při splnění některé z podmínek přednostního přijetí. Přijímací zkouška do navazujícího
magisterského studijního programu je písemná
a pokrývá znalosti informačních technologií
na úrovni bakalářského studia.
JAK JE TO U VÁS SE STUDIEM CIZÍCH JAZYKŮ?
V rámci studia si studenti mohou zapsat
angličtinu na několika úrovních od základů až
po úroveň C1, přičemž povinně je třeba v rámci
bakalářského studia dosáhnout úrovně
minimálně B1. Pokud student/ka už anglicky
umí, ale nedisponuje certifikátem, může
pouze složit samotnou zkoušku z angličtiny.
Další jazyky, vyučované na jiných součástech
VUT (např. němčina, francouzština a španělština), si studenti mohou zapsat v rámci
volitelných předmětů.

SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI
UNIVERZITAMI/FAKULTAMI?
Fakultu můžeme hodnotit např. podle postavení
absolventů na trhu práce. Strojaři na něm patří
k těm nejžádanějším. Více než polovina studentů
fakulty má práci zajištěnou ještě před ukončením studia. Již pětkrát získala naše fakulta
nejvyšší ocenění Škola doporučená zaměstnavateli. V této soutěži jsou hodnoceny všechny
fakulty všech univerzit v ČR, kvalitu absolventů
hodnotí více než pět set zástupců firem.

MI/FAKULSROVNÁNÍ S OSTATNÍMI
UNIVERZITAMI/FAKULTAMI?
FA VUT je jedna ze tří fakult architektury
na veřejných vysokých školách v ČR. Jako
jediná se dostala mezi 230 nejlepších škol
architektury v uznávaném světovém hodnotícím
žebříčku QS Ranking. FA VUT není velká jako
Praha, ani malá jako Liberec. Zhruba pětistovka
studentů vytváří silnou komunitu, známe se
navzájem, a to jak studenti mezi sebou, tak
i pedagogové a studenti. Zároveň jsme dostatečně “velcí” na to, aby zde byla vysoká diverzita
názorů a přístupů. Velikost také napomáhá
k progresivitě. Vzhledem ke své geolokaci má
FA silné vazby na zahraniční univerzity, zejména
Vídeň, Polsko. Díky kontaktům u nás učí architekti i z celé Evropy, např. Portugalska, Švýcarska,
Nizozemska, atd. Studenti tak mají možnost
zapsat se i do ateliérové výuky v cizím jazyce,
odcestovat na zahraniční stáže, studijní
i pracovní a poznávat svět.

BRNO VS. PRAHA?
Brno je studentské město. Dvacet procent
obyvatel tvoří od října do května vysokoškoláci.
Koná se tu nespočet kulturních i sportovních
akcí. Brno má také výbornou polohu pro milovníky cestování. Naprostým fenoménem jsou noční
rozjezdy. Každou hodinu se v centru setká řada
vozů, které mají namířeno do všech koutů města.
Ve Vídni nebo Bratislavě jsi za chvíli. Brno
si prostě zamiluješ!

JAKÁ JE NÁPLŇ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK?
Talentové zkoušky nemáme.

FP

FA

FEKT
NÁROČNOST STUDIA MATEMATIKY?
Odpovídá středoškolské úrovni a požadavkům
na jednotnou maturitní zkoušku z matematiky.
MAJÍ TO U VÁS ABSOLVENTI SPŠ
SNAZŠÍ NEŽ ABSOLVENTI GYMNÁZIA?
Podmínky a nároky máme na studenty SPŠ
a gymnázií stejné. Ze zkušeností však víme,
že v prvním ročníku bakalářského studia
a částečně i začátkem druhého ročníku mají
studenti gymnázií drobnou výhodu v teoretických předmětech, zejména v matematice
a fyzice, a naopak absolventi SPŠ ji mají logicky
v předmětech obsahujících více praktické výuky
a práci v laboratořích. Nicméně koncem první
poloviny druhého ročníku studia už nejsou žádné
rozdíly zřejmé a úroveň a schopnosti studentů
se zcela vyrovnají. U státní zkoušky na konci
bakalářské studia už pak nejsme schopni
rozlišit, kdo jakou střední školu vystudoval.
PROGRAMOVACÍ JAZYKY?
Primárně je to jazyk C a Matlab, následně
v navazujících předmětech C++, Python,
Visual Studio, Java, SQL apod.
JAK JE TO U VÁS SE STUDIEM CIZÍCH JAZYKŮ?
Povinně se u nás učí angličtina (min. úroveň B1
v bakalářském studiu), volitelně pak němčina
a španělština.
JAKÁ JE NÁPLŇ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK?
Za talentovou zkoušku je možné získat
maximálně 100 bodů a tvoří ji tři části:
– poslechový test (obsahuje test sluchových
dispozic a hodnotí základní sluchové
schopnosti uchazeče z hlediska vnímání
prostoru, analýzy zvukové barvy,
schopnosti analýzy intonační a rytmické);
– test žánrový a stylový (posuzuje schopnost
rozeznat základní hudebně estetické
parametry předkládaných ukázek);
– všeobecný vědomostní test (hodnotí
především zájem o kulturní dění);
– ústní pohovor (posuzuje dosavadní praxe
uchazeče v daném oboru a jeho dispozice
ke studiu).

NÁROČNOST MATEMATIKY?
Matematika patří k náročnějším předmětům.
V prvním ročníku se také schází absolventi
z různých škol s různou úrovní znalostí. Jsou
však připraveny podmínky, které umožní případné chybějící znalosti doplnit. Jako volitelný
předmět je totiž možné si zvolit Vybrané kapitoly
z matematiky. Stejné řešení nabízíme i pro
Fyziku. Existuje předmět Vybrané kapitoly
z fyziky, které je také během prvního ročníku
možné nepovinně navštěvovat.

MAJÍ TO U VÁS ABSOLVENTI SPŠ
SNAZŠÍ NEŽ ABSOLVENTI GYMNÁZIA?
Do prvního ročníku nastupuje přibližně stejné
procento absolventů gymnázií a průmyslových
škol. Obě tyto skupiny nastupují s určitou
výhodou. Z gymnázií mají absolventi většinou
lepší teoretické znalosti, z průmyslových
škol odborné. Během prvního ročníku se však
znalosti srovnávají. Nabízíme totiž navíc volitelné
předměty, kterými jsou Vybrané kapitoly
z matematiky, Vybrané kapitoly z Fyziky,
Vybrané kapitoly ze základů konstruování.
PROGRAMOVACÍ JAZYKY?
Užívané programovací jazyky souvisí se studijním programem. Obecně není možné odpovědět.
Informace přímo k danému programu je možné
získat např. od ambasadora daného studijního
programu. Přehled všech ambasadorů najdete
na stránce: www.fme.vutbr.cz/ambasador.
JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ?
V roce 2021 se hlásilo 2 028 uchazečů,
1 436 jich bylo přijato.
JAK JE TO U VÁS SE STUDIEM CIZÍCH JAZYKŮ?
Studenti během studia skládají povinně zkoušku
z angličtiny. Před nástupem do prvního ročníku
je potřeba složit rozřazovací test, jehož účelem
je rozdělení studentů do kurzů odpovídající
úrovně. Další jazyky (např. německý, ruský,
francouzský, španělský, italský atd.) lze
studovat jako volitelné předměty nebo
formou placených kurzů.
JAKÁ JE NÁPLŇ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK?
Talentové zkoušky jsou určené pouze pro
zájemce o studijní program Průmyslový design
ve strojírenství. Obsah zkoušky je následující:
Odevzdání domácích prací (odevzdáte
5-10 domácích prací, nejlépe kresby dle reálného
modelu, mohou být doplněny malbou, grafickými
pracemi apod. z oblasti výtvarného umění).
– Tematika: není zadána, ale nejlépe kresby
produktů, zátiší, popř. hlavy či figury.
– Technika: primárně kresba tužkou popř.
pastelem, uhlem, pastelkami, markery apod.
– Formát: min. A3
Talentové zkoušky
1. úkol – Kresba tužkou (dle modelu)
2. úkol – Návrh plošné kompozice
(např. návrh loga)
3. úkol – Průmyslový design
(návrh designu zadaného produktu)

FaVU
SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI
UNIVERZITAMI/FAKULTAMI?
FaVU VUT spolu s Akademií výtvarných umění
v Praze a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou
v Praze patří dlouhodobě k nejžádanějším vzdělávacím institucím v oblasti výtvarného umění
a designu v České republice. FaVU VUT
je nejstarší uměleckou fakultou na neumělecké
vysoké škole v ČR (30 let).
SROVNÁNÍ BRNO VS. PRAHA?
Víte, že Brno je jedním z nejlepších měst
na světě z pohledu studujících? V žebříčku
QS Best Student Cities se Brno umístilo na
6. příčce v kategorii Student View. malý počet
studujících na pedagoga je zárukou osobního
přístupu
MAJÍ TO U VÁS ABSOLVENTI SPŠ
SNAZŠÍ NEŽ ABSOLVENTI GYMNÁZIA?
Nelze posoudit, záleží na talentu a prokázaných
schopnostech.
JAK JE TO U VÁS SE STUDIEM CIZÍCH JAZYKŮ?
Zajišťujeme výuku anglického jazyka specificky/
na míru studujícím fakulty pro oblast výtvarného
umění a designu.
JAKÁ JE NÁPLŇ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK?
Předložení a posouzení portfolia – domácích
prací uchazečů, dále čtyři zadané úkoly,
dva domácí, dva prezenční a test
z teoretických znalostí.

NÁROČNOST MATEMATIKY?
Výuka matematiky probíhá pouze v prvním
semestru bakalářského studia a je propojená
s geometrií a přizpůsobena studijnímu oboru.
Má studentům poskytnout adekvátní znalosti
pro jejich studium a budoucí povolání architekta.
MAJÍ TO U VÁS ABSOLVENTI SPŠ
SNAZŠÍ NEŽ ABSOLVENTI GYMNÁZIA?
Nemají.
PROGRAMOVACÍ JAZYKY?
Nejsou vyžadovány.
JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ?
V roce 2022 se přihlásilo 420 uchazečů,
přijato jich bylo 182.
JAK JE TO U VÁS SE STUDIEM CIZÍCH JAZYKŮ?
Zkouška z odborné angličtiny na úrovni B2 je
povinná ve čtvrtém semestru studia, připravit
se na ni lze ve volitelných předmětech. Studenti
FA mají širokou možnost výjezdu do zahraničí.
Volitelně mohou studovat také němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu a ruštinu.
JAKÁ JE NÁPLŇ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK?
Přijímací zkouška bude tvořena těmito částmi:
Národních srovnávacích zkoušek (SCIO):
– test obecných studijních předpokladů
a test základů společenských věd
– prezenční část talentové zkoušky
a test prostorové představivosti
– domácí část talentové zkoušky
(zadání úkolů a odevzdání elektronicky)
– pohovor (distančně)
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FAST
JAK JE TO U VÁS SE STUDIEM CIZÍCH JAZYKŮ?
Na FAST se dají využít 4 „volné“ semestry pro
studium cizích jazyků – tzn. bezplatně absolvovat
výuku cizích jazyků v rozsahu 2 hodiny týdně po
dobu 4 semestrů. V bakalářském studiu je povinnost úspěšného vykonání zkoušky z předmětu
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé, v navazujícím magisterském studiu BYA002 Angličtina
pro středně pokročilé. Volné semestry lze využít
ke studiu angličtiny jako přípravy na zkoušku,
příp. lze navštěvovat kurzy pokročilé angličtiny,
odborné angličtiny nebo další jazyky na FAST
jako čínština, francouzština, italština, němčina,
ruština, španělština.

Náplň talentových zkoušek bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb
Talentové zkoušky se účastní všichni uchazeči,
kteří postupně vypracují 3 úkoly:
– kresbu kompozice geometrických těles
(doba zpracování 60 minut),
– kresbu sedící postavy podle živého modelu
(doba zpracování 60 minut),
– návrh jednoduchého interiéru podle
konkrétního zadání (doba zpracování 60 minut).
Hodnocení talentové zkoušky je prováděno
komisí o nejméně pěti členech. Základními
kritérii pro posuzování prací ve vztahu k jejich
charakteru jsou schopnost zvládnout perspektivu, proporce a přesvědčivé grafické vyjadřování.
Hodnocena je též míra tvůrčí invence a logika
zobrazovaného objektu či prostoru. Každý ze tří
požadovaných úkolů je hodnocen samostatně
jednotlivými členy komise počtem bodů v rozmezí od 0 do 100. Jedno nejnižší a jedno nejvyšší
bodové hodnocení každého úkolu se ruší,
z ostatních bodových hodnocení každého
úkolu se spočítá aritmetický průměr, který se
zaokrouhlí na celé číslo. Výsledným hodnocením
talentové zkoušky je součet těchto průměrných
bodových hodnocení jednotlivých úkolů
(maximálně 300 bodů).
JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ?
V uplynulém akademickém roce si podalo
přihlášku 1 899 uchazečů, 1 550 jich bylo přijato.
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PROGRAMOVACÍ JAZYKY?
V prvním ročníku se studenti seznámí s jazykem
C. Od letního semestru 2. ročníku si vybírají minimálně jeden z povinně volitelných technických
předmětů rozšiřujících jejich znalosti programování v programovacích jazycích C++, JAVA, VHDL
nebo C#. Volitelně lze studovat i Python.

FSI

CESA
SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI
UNIVERZITAMI/FAKULTAMI?
Srovnání není možné, jsme jediný
studijní program tohoto druhu.
NÁROČNOST STUDIA MATEMATIKY?
Výuku zajišťuje FEKT. Náročnost matematiky
odpovídá středoškolské úrovni a požadavkům
na jednotnou maturitní zkoušku z matematiky.
PROGRAMOVACÍ JAZYKY?
Výuku opět zajišťuje FEKT. Primárně jde o jazyk
C a Matlab, následně v navazujících předmětech
C++, Python, Visual Studio, Java, SQL apod.

Otázky?

JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ?
Statistiky přijímacího řízení bohužel narušila
pandemie covid-19, přijímací zkouška v té době
neproběhla. Obvykle zapisujeme zhruba 20
až 30 studentů.
JAK JE TO U VÁS SE STUDIEM CIZÍCH JAZYKŮ?
Angličtinu si lze zvolit jako povinně volitelný
i volitelný předmět.
JAKÁ JE NÁPLŇ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK?
Talentové zkoušky nemáme.

projekty

99 % absolv
e

Zábava
i praktická
pomoc od
studentských
spolků

od

nih
ov

Praxe
v TOP
firmách

Rozsáhlá síť k

Poradenský
servis
zdarma

ji ž

ku
í v žebříčku QS TOP Un
čn í
ro
stěn
i
í
v
e
rs
um
2.
i
t
i
es
lné
ide
av
Pr

V

m né
u
k
ýz

Mod
er
n

je pro každ
é
ho

ap

i
rác

Příspěvek
6 000 Kč
pro nejlepší
studenty

Sociální,
prospěchová,
ubytovací
a jiná
stipendia

ole
ík

ežene do ro
ůs
k
nt

Možnost
studia
v zahraničí

a
en

abází
t
a
d

0 sp

ní
íze

VYDÁVÁ
Vysoké učení
technické
září 2022

VYDÁNÍ
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