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Tisková zpráva

Státní maturita z matematiky má na Fakultě informačních technologií
ČVUT v Praze zelenou
Úspěšný absolvent státní maturitní zkoušky z matematiky ve vyšší úrovni (úspěšnost
70 % – 100 %) bude přijat do bakalářského programu Informatika na Fakultu
informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT) bez
přijímacích zkoušek. Podrobné podmínky pro přijetí budou zveřejněny po schválení
Akademickým senátem FIT na úřední desce fakulty v průběhu prosince.
V poslední době se v médiích objevilo mnoho informací, že volba úrovně maturitní
zkoušky nebude mít v tomto roce žádný význam. Fakulta informačních technologií
ČVUT má zájem o ty nejlepší studenty, a proto bude garantovat přijetí uchazečům,
kteří si dobrovolně zvolí náročnější verzi státní maturity z matematiky a dosáhnou z ní
požadovaného výsledku.
Kontakty pro média:
Ing. Martin Půlpitel, studijní poradce a odborný asistent FIT ČVUT
tel.: 604 762 266
e-mail: martin.pulpitel@fit.cvut.cz
web: http://www.fit.cvut.cz/
V Praze 8. 11. 2010

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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