Tisková zpráva

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze zahajuje
kombinované studium
Nejmladší fakulta Českého vysokého učení technického v Praze,
Fakulta informačních technologií, rozšiřuje možnosti studia
o kombinovanou formu. Od září 2010 otevírá nový tříletý bakalářský
program s šesti obory.
Těmi jsou Teoretická informatika, Počítačové inženýrství, Softwarové
inženýrství, Informační technologie, Web a multimédia, Informační
systémy a management.
Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., k tomu uvedl: „Program je
primárně určený pro uchazeče z řad středoškoláků, kteří už pracují v ICT
průmyslu. Mám na mysli například vývojáře, konzultanty, programátory,
analytiky a další. Pokud potřebují vysokoškolské vzdělání pro růst ve
firmě, rekvalifikaci, nebo pochopení teoretického základu moderních
informačních technologií, tato forma studia jim to umožní. Vzhledem
k víkendovému studiu může být zajímavá také pro pracovníky veřejné
a státní správy. Specifikou tohoto programu je výuka pouze o sobotách.
V prvním semestru se to týká jedenácti sobot, v dalších semestrech jejich
počet klesá.“
Sobotní výuka má podobu přednášek, praktických seminářů a konzultací
k projektům. Kombinovaná forma vyžaduje od studentů více samostatnosti
při studiu, obsahově je identická s prezenční formou. Po ukončení
tříletého studia mají tito bakaláři stejné znalosti a dovednosti, tudíž
i uplatnění v ICT průmyslu i jiných sférách společnosti.
Zájemci o tuto formu studia mají možnost podat si přihlášky na Fakultu
informačních technologií ČVUT do konce dubna.
Podrobné informace najdete na:
http://www.fit.cvut.cz/student/kombinovane
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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 171. místo.

