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Tisková zpráva

ECSS poprvé ve východní Evropě
Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze
(FIT ČVUT) byla ve dnech 12. a 13. října 2010 hlavním organizátorem prestižní
konference European Computer Science Summit – ECSS 2010.
Již šestým rokem pořádá některá z informatických fakult v Evropě konferenci
zabývající se problematikou a novými trendy v oblasti ICT. V letošním roce poprvé
proběhla konference ve východní Evropě. Jejím organizátorem spolu s Informatics
Europe (sdružení evropských informatických univerzit, kateder a výzkumných
organizací) byla nejmladší fakulta ČVUT – Fakulta informačních technologií.
Konferenci zahájil děkan FIT ČVUT v Praze prof. Pavel Tvrdík společně
s presidentem Informatics Europe prof. Bertrandem Meyerem. Na setkání, kterého se
zúčastňují nejen děkanové informatických fakult, ale i představitelé veřejných
i soukromých výzkumných organizací z celého světa, se diskutovala témata týkající se
výzkumu a výuky informatiky a souvisejících disciplín.
Dvoudenní setkání, kterému předcházel jednodenní workshop, probíhalo v hotelu
Diplomat a zúčastnili se ho zástupci ze 79 institucí z 28 států světa. Mezi hlavní
řečníky patřili Alfred Spector z Google, Leslie Lamport z Microsoft Research, Sabine
Kruspig z Evropského patentového úřadu a Moshe Vardi z Rice University.
I když fakulta existuje teprve druhým rokem, má již v odborném i akademickém
prostředí své místo, což prestižní konference jen potvrdila.
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Příprava studijních programů Informatika pro novou fakultu ČVUT je spolufinancována Evropským sociálním
fondem a rozpočtem Hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA)
projektem CZ.2.17/3.1.00/31952 – „Příprava a zavedení nových studijních programů Informatika na ČVUT
v Praze“.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.
V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská,
architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 20 000
studentů. Pro akademický rok 2009/10 nabízí ČVUT svým studentům 85 studijních programů a v rámci nich 323
studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou
dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.
ČVUT se v tomto roce umístilo mezi 400 nejlepšími univerzitami světa, které vyhodnocovaly britské The Times.
Mezi světovými technickými univerzitami obsadilo 121. místo.
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