Komu je studijní obor určen
 Studijní program Inženýrská informatika je určen
všem absolventům středních škol, kteří mají kladný
vztah k technickým i přírodovědným oborům a chtějí
pracovat s informačními technologiemi.
 Studijní program je reakcí na velkou a dlouhodobě
perspektivní poptávku po vysokoškolsky vzdělaných
odbornících, kteří zvládají širokou paletu praktických
aplikací informačních technologií a výpočetní techniky a jsou schopni se přizpůsobit požadavkům trhu
práce.
 Program je orientován prakticky, nezabývá se jen tzv.
„čistou“ informatikou, jsou do něho zařazeny i předměty zabývající se řízením projektů, metodami práce
s lidmi, ekonomikou podniků a základy práva v rozsahu přiměřeném potřebám řízení menších kolektivů.

Co nabízíme
 dobré vzdělání na kvalitní vysoké škole
 univerzální vzdělání v oblasti informačních technologií

Na shledanou

v novém akademckém roce
se těší

 prakticky zaměřené studium, postavené na nezbytně
nutném teoretickém základu
 moderní informační technologie zahrnující počítačové sítě, databázové systémy, počítačovou grafiku,
programování, webové aplikace a další
 možnost modifikovat studijní program podle vlastních zájmů širokou nabídkou volitelných předmětů
 možnost pokračovat dále v navazujícím magisterském studijním programu
 vysokou odbornou i pedagogickou úroveň pedagogů
a vedoucích bakalářských prací
 individuální přístup ke studentům
 prospěchové stipendium studentům s dobrými studijními výsledky
 sociální stipendium studentům v tíživé ekonomické
situaci
 získávání zkušeností v rámci studentských vědeckých
konferencí
 možnosti studijních pobytů a získávání zkušeností
v zahraničí v rámci programů ERASMUS, IAESTE
 ubytování na pěkných kolejích, s dobrou dopravní
dostupností
 společenské a sportovní vyžití
 samozřejmostí je automatické získání dodatku
k diplomu a základě Lisabonské úmluvy o uznávání
vysokoškolských kvalifikací

Zaměstnanci a pedagogové
Ústavu počítačové
a řídicí techniky

Možnosti uplatnění absolventů

Informace o přijímacím řízení

 prakticky v jakékoli firmě či instituci, kde potřebují
lidi znalé moderních informačních technologií

 studenti jsou přijímáni bez přijímací zkoušky na
základě studijního průměru ze střední školy

 při vývoji a údržbě internetových, webových a databázových aplikací a při správě počítačových sítí

 podmínkou přijetí je úspěšné dosažení úplného středoškolského vzdělání

 jako počítačový grafik ve fotostudiu, DTP nebo grafickém studiu, protože se orientujeme i na počítačovou grafiku a zpracování obrazů

 elektronická přihláška ke studiu je k dispozici na
webovských stránkách VŠCHT Praha na adrese
http://student.vscht.cz

 jako programátor, protože se naučíte různé programovací jazyky (Java, C#, VBA, PHP…)
 při návrzích, realizacích a správě počítačových informačních, měřicích a řídicích systémů
 po absolvování navazujícího magisterského studia
také v oblasti vědy a výzkumu

Kontakty
 korespondenční adresa:
Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
 telefon (sekretariát):
+420 220 444 270
 e-mail:
uprt@vscht.cz
 web:
http://uprt.vscht.cz/
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