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Bakalářský studijní obor:

Processní inženýrstvíí a manageme
ent
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o moderní obor na škole s dlouhou tradicí osvojování
inženýrského přísstupu k řešení problémů zahrnujících
nejmodernější „h
high‐tech“ technologie
o studijní program,, který se zaměřuje naa chemické inženýrstvví,
aplikované inform
mační technologie, měřicí techniku, řízení
procesů, podniko
ovou ekonomiku, man
nagement a marketin
ng
o absolventi oboru
u snadno nacházejí up
platnění a jejich platovvé
podmínky jsou naadprůměrné

pro
of. Ing. Jiří Draho
oš, DrSc., dr. h. c (předseda Akaademie věd ČR)
„Ačkoliv jsem
m vystudoval fyzikální chemii, považuji chemické (procesní) inžeenýrství za
nejužitečnějšší specializaci na VŠCH
HT Praha. Ostatně, kteerý jiný obor vám mů
ůže dát velmi dobré
znalosti chem
mie, matematiky, fyzikky, programování, alee i procesů a aparátů?? S touto výbavou
můžete být nejen
n
úspěšným vědceem, ale stát se třeba řředitelem velkého ch
hemického podniku, ba
b
dokonce i zce
ela nechemických fireem, jako jsou třeba baanky nebo IT firmy ‐ tam všude totiž
absolventy to
ohoto oboru potkávám.“

Další
D
+
o studium využívající
v
moderní fo
ormy
výuky při přednáškách, semináářích,
laboratorn
ních cvičeních
a samostatných projektech
o aktivní a finančně
f
ohodnocenéé
zapojení do
d vědecko‐výzkumnéé práce
na pracovvištích VŠCHT Praha i
Akademie
e věd ČR v rámci řešen
ných
projektů a osobní odborná pod
dpora
ze strany vyučujících
s
nebo stáže
o možnost studia
v zahraniččí

Kontaktty:
Děkanát Fakulty chemicko‐inžženýrské VŠCHT Prah
ha
Technickáá 5
166 28 Prraha 6‐Dejvice
Tel.: 220 4
443 891
E‐mail: 45
53‐tajemnik@vscht.czz

Možná uplatn
nění:

Ch
hemické inžen
nýrství

Procterr&Gamble

Zabývá se procesy (bio)chemického
o charakteru, jejich
návrhy i výpo
očty, jejich ekologií i beezpečností. Spojuje
chemii, fyziku
u, matematiku, výpočeetní techniku
s inženýrským
m přístupem. Má široký záběr a nachází
řadu aplikacíí v oblastech, jako jsou biotechnologie,
nanotechnologie, palivové články, automobilový
a
průmysl, gen
netické a biochemické inženýrství.
i

Lego
Siemens

Š
Škoda
Autto

Ho
oneywell
BASFF
L'Oreal
Lonza

ČSOB

Královský pivovar
p
Krušovicce
SANDO
OZ
Nestlé Akademie
věd ČR
ČEZ

Zentiva

Více na www
w.vscht.cz/uchi

Se
enzory a měřicí technika
Zabývá se stu
udiem materiálů pro organickou
elektroniku a vývojem senzorů pro diagnostiku
nemocnění z biomarkerů lidského dechu
d
a detekci
značkovacích
h látek ve výbušninách. Naši absolventi
získávají multioborové znalosti z ob
blasti fyziky, chemie
a měření, a také široký přehled o aktuálních trendech
v nanotechno
ologiích. Nacházejí uplatnění v průmyslové
výrobě, ve výýzkumu a vývoji next‐ggen technologií.
Více na ufmt.vscht.cz

Ekonomika a managementt
Seznam
muje s podstatou, analýýzou a řízením základníích
činnostíí podniku. Naši absolveenti se naučí porozum
mět
stěžejníím kategoriím podniko
ové ekonomiky, jako je
marketiing, logistika, nákup, výýroba, prodej,
investovvání, financování a řízeení lidských zdrojů.
Více na uem.vscht.cz

Počítačové řízení
ř
Zabývá se řízením od chemickkých, biotechnologickýcch
a zpraco
ovatelských procesů ažž po robotické systémyy.
Naši absolventi zvládají apliko
ovat nejmodernější
ní technologie i pokroččilé
výpočettní techniku, informačn
znalostii z oblasti umělé inteliggence při analýze,
návrhu i optimalizaci řídicích algoritmů
a
a systémů.
Více na uprt.vscht.cz
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