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ZÁJEMCI O STUDIUM NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT
MAJÍ NOVOU ŠANCI, ŠKOLA VYPISUJE DRUHÉ KOLO
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Fakulta stavební ČVUT v Praze vypisuje mimořádný termín přijímacího řízení
pro akademický rok 2017/18. Uchazeči o studium v bakalářských programech
mohou podávat přihlášky až do 31. července 2017, přijímací zkoušky se
budou konat 30. srpna.
Fakulta stavební ČVUT nabízí pro nastávající akademický rok možnost zahájit
studium v pěti bakalářských programech, vybírat lze mezi Stavebním inženýrstvím,
Geodézií a kartografií, Architekturou a stavitelstvím, Stavitelstvím a Civil
Engineering, který je v angličtině.
Podle údajů studijního oddělení mají studenti největší zájem o program Stavební
inženýrství, za ním je Architektura a stavitelství, pak následuje Geodézie a
kartografie. Vysoký zájem o studium je i ze strany dívek, v současném
akademickém roce představují zhruba čtyřicet procent všech studentů fakulty.
Studenti mají řadu možností se podílet na práci kateder, stát se součástí
výzkumných týmů, či vycestovat na studijní pobyt do zahraničí. Při studiu je velký
důraz kladen na sepětí s praxí tak, aby se absolventi stali ceněnými odborníky ve
svém oboru.
„Naši absolventi jsou v praxi velmi žádaní. Nezaměstnanost mezi nimi prakticky
neexistuje,“ uvádí prof. Ing. Jiří Máca, CSc., proděkan pro pedagogickou činnost
Fakulty stavební ČVUT. O kvalitě výuky vypovídá skutečnost, že potenciální
zaměstnavatelé ze strany firem i veřejných institucí mají o studenty i absolventy
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Fakulty stavební velký zájem a budoucí zaměstnance hledají přímo na fakultě.
Škola s ohledem na rostoucí počet nabídek na zaměstnání pro studenty a
absolventy fakulty zřídila speciální sekci na svých webových stránkách.
Podrobnosti o druhém kole přijímacího
http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/246/.
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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 21 000 studentů. Pro akademický rok
2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních
oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří
jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se
ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400
světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě,
v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and
Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200.
místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200.,
v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě,
v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

