Stáhni si mobilní aplikaci

Univerzity Tomáše Bati

Jdi na http://aplikace.utb.cz
Aplikace funguje na systémech

ZAČÍNÁ TO
U TeBe!

Co začíná? Rozhodování, co dál se životem, co si vybrat za školu. Tak se pojďme
podívat, co tě čeká u nás.
Univerzita Tomáše Bati má šest fakult, na
nichž studuje téměř 10 tisíc posluchačů –
a věříme, že většina z nich spokojených.
Vybrat si můžeš z nejrůznějších oborů:
technických a technologických, ekonomických, výtvarných a uměleckých, komunikačních, informatických, filologických,
pedagogických nebo zdravotnických. Nabídka je pestrá, tak směle do toho. A až
dostuduješ, kromě diplomu dostaneš taky
Diploma Supplement v angličtině – bude
se ti hodit, pokud si budeš hledat práci ve
světě.
Studovat na UTB znamená vzdělávat se
v novém, moderním, skvěle vybaveném

31+

naše umístění v celosvětovém
žebříčku univerzit vzniklých
po roce 2000

97-,4 %

prostředí, které snese srovnání s univerzitami v těch nejvyspělejších zemích. Aby
taky ne, když naše budovy navrhují špičkoví architekti. Třeba autorkou budovy
Fakulty humanitních studií nebo objektu
Univerzitního centra, v němž sídlí rektorát
a knihovna, je přední světová architektka
a zlínská rodačka Eva Jiřičná.
A abychom nezapomněli na vědu: na UTB
máme dvě špičková výzkumná centra,
Centrum polymerních systémů, které se
zabývá materiálovými vědami orientovanými na polymerní výzkum, a na aplikovanou informatiku zaměřené Centrum
bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií. Další výzkumné jednotky
působí na fakultách.

zaměstnanost
našich absolventů

moderní budovy,
vynikající vybavení,
skvělá knihovna

190+

studijních
oborů

O ZLÍNĚ
Zlín se o své studenty pečlivě stará. Kromě
nových univerzitních budov tu najdeš třeba Gahurův prospekt - místo s americkým
feelingem, kde si můžeš lehnout na trávu,
chytit wifinu a dodělat věci do školy. Nebo
si jen tak dát malý chill. Pak taky nový park
Komenského. Ulice tu přechází přímo do
zahrádek barů a kaváren, a ty zase rovnou
mezi stromy v parku. Vždycky tady potkáš
známého, sem tam tu je nějaký koncert,
spousta lidí na pikniku nebo s legendárními burgery z Bůrgeru v rukách.
Jo a taky máme Svit a na ten jsme fakt
pyšní. Co to je? Někdejší tovární areál, celý

postavený z červených cihel, víc než sto let
starý. Zatímco v jiných městech jsou z bývalých továren opuštěné brownfields, tady
rychle ožívá městský spirit. Kavárny, bistra, bary, fitka, crossfit tělocvična, loftové
bydlení, pražírna kávy, vinárny, obchody...
Sem se dá zatoulat na celý den.
Zlín má ještě jednu obrovskou výhodu. Je
to město postavené v zahradách a všude
kolem jsou kopce a lesy. Můžeš tu jezdit na
kole, chodit na výlety, odpočívat. Z centra
je to do lesa 12 minut pěšky. A nemusíš nikam trolejbusem.

O ERASMU
a zahraničí

On už i Baťa moc dobře věděl, že mladý
člověk se toho nejvíc přiučí ve světě. No
a my na UTB se teď snažíme dát každému
možnost vyrazit někam do ciziny. Láká tě
prestižní finančnictví ve Švédsku, špičková americká laboratoř nebo třeba jazyky
v Barceloně? Je to na tobě. Celý svět je
otevřený a dostupný, a díky programům
Erasmus+ a Freemover můžeš vyrazit na
bakalářském i magisterském studiu prakticky kamkoliv.
A víš, proč je to super? Semestr venku ti
otevře oči. Třeba zjistíš, že můžeš dělat
věci jinak, lépe, skvěle – a nebo taky ne.

Mrkneš se, jak to funguje na obrovských
univerzitách, ve špičkových vědeckých
centrech nebo přímo v zahraničních firmách. Poznáš lidi a naučíš se nebát se
mluvit. A co si budeme povídat - noční život na Erasmu je kapitola sama o sobě.
Jestli máš doma něco rozdělaného a nemáš zrovna čas na půl roku odjet, můžeš
se zapojit do Buddy systému. Každý rok
do Zlína přijíždí na 900 studentů z celého
světa a ty jim můžeš dělat buddyho, ukázat jim město a zamakat na své angličtině.
Nebo němčině. Nebo španělštině. Nebo
japonštině. Nebo tak.☺

O SPORTU
na univer zitě

Jestli jsi týmový hráč, tak pro tebe máme
dobrou zprávu. Jenom pod univerzitou
funguje 14 sportovních týmů nebo oddílů.
A jsou to docela cool sporty jako americký
fotbal, kendo nebo golf. Navíc je tu super
věc - můžeš se stát členem sportovního
klubu celé univerzity a za pár stovek na
rok mít dostupné úplně všechny sporty.
Včetně plavání, posilovny, squashe, aerobiku… na permanentku do fitka tak můžeš
klidně zapomenout.

Co nemá univerzita samotná, to má určitě
Zlín. Cyklostezky, třeba podél řeky nebo
do zoo, lázně a plavecký bazén, koupaliště, tenis, laser game, lanové centrum, indoor horolezeckou stěnu, crossfit a vůbec
na co si vzpomeneš. Nejlépe, když si vzpomeneš třeba na sjezdovku v centru města.
Tu taky máme.

O TOM,

co se dělá po škole
Co se dělá po škole? Třeba tu máme novou
univerzitní knihovnu s obrovskou hromadou knih, počítači, studovnami, pracovnami a vůbec vším, co budeš nutně potřebovat ke studiu.
Zlín je poslední dobou taky kavárenské
město, je tu spousta nových barů, bister,
hospůdek a míst, kam můžeš zajít na vážně dobrou párty.

Anebo se můžeš zapojit do činnosti studentských organizací, kterých tu máme
tolik, že si určitě vybereš tu svoji.
Tak. A je to. Tvoje cesta začíná právě
tady. Vybrat si školu není jako skočit do
marketu pro deset rohlíků. Letošní rozhodnutí ti prostě změní život. Zlín ti toho
může dát hodně, ale vždycky, opravdu
vždycky to začíná jedině U TeBe.

FAKULTA
TECHNOLOGICKÁ
Vavrečkova 275
762 72 Zlín

studium@ft.utb.cz
www.ft.utb.cz
/ft.utb
@ft.utb

KDO JSME?

+420 576 031 336

Pokud jsi už od malička chtěl přijít věcem
na kloub, zjistit jak fungují a z čeho jsou;
pokud jsi zapálený do chemie, biologie,
fyziky, nebo třeba strojařiny a chceš se
dozvědět víc o materiálech, potravinách,
výrobních technologiích, kosmetice nebo
polymerech; pokud hledáš obory, se kterými se kvalitně a bez problémů uplatníš;
pokud nechceš být jen číslem v seznamu
a rád bys strávil pár let v jednom z nejkrásnějších měst, co známe, ve společnosti
skvělých lidí… Pak je Fakulta technologická UTB tou správnou volbou.
Jíš? Umýváš se? Vlastníš telefon? Ještě tu
ani nestuduješ a už teď se každou minutu
dostáváš do kontaktu s produkty všech našich oborů. To samo o sobě už ukazuje, jak
široké uplatnění naši studenti mají. Ale to
nám nestačí. Zajišťujeme stáže ve firmách
a v létě i v našich laboratořích, kde získáš
tu nejlepší možnou praxi v oboru, aby tě
realita pracovního světa nevyvedla z míry.

Cesty po světě v rámci Erasmu ti rozšíří obzory, rozbijí stereotypy a rozvážou jazyk.
Laboratorní centrum fakulty ještě voní novotou a je plné nejmodernějších přístrojů,
se kterými tě necháme pracovat (a to rozhodně není běžné).
Navíc nám není jedno, jak si své vysokoškolské roky užiješ, proto dbáme na to,
abychom tě poznali a nebyl jsi jen anonymní osobou v posluchárně. Chceme,
aby tě to bavilo. A možná právě tím se od
ostatních škol tohoto zaměření nejvíce lišíme. Noc vědců, Science Café, festivaly,
koncerty a nejrůznější malá překvápka pro
studenty během celého roku jsou jen třešničkou na dortu.
Všechny tyto zkušenosti vedou nejen
ke skvělé budoucnosti našich absolventů,
ale jednou i ke spoustě krásných vzpomínek na „staré časy“ – a na to obojí jsme
patřičně hrdí.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
bakalářské studium 		
navazující magisterské studium
doktorské studium			

29. 3. 2019
17. 5. 2019
31. 5. 2019

bakalářské
studium

navazuj ící
mag isterské
studium

X

X

X

X

Materiálové inženýrství

X

X

X

X

Ochrana životního prostředí

X

X

Polymerní materiály a technologie

X

X

Environmentální inženýrství

X

X

Inženýrství polymerů

X

X

Polymer Engineering*

X

titul Ph.D.
délka studia 4 roky

kombinovaná
forma

kombinovaná
forma

Biomateriály a kosmetika

doktorské
studium
prezenční
forma

prezenční
forma

titul Ing.
délka studia 2 roky

kombinovaná
forma

titul Bc.
délka studia 3 roky

prezenční
forma

CO MŮŽEŠ
STUDOVAT

Technologie makromolekulárních látek

X

X

Technology of Macromolecular Compounds*

X

X

X

X

X

X

Nástroje a procesy

X

X

Tools and Processes*

X

X

CHEMIE

POTRAVINY
Biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie

X

X

Gastronomické technologie

X

X

Chemie a analýza potravin

X

X

Technologie potravin

X

X

X

X

Food Technology*
Chemie potravin a bioaktivních látek

X

X

Konstrukce technologických zařízení

X

X

Řízení jakosti

X

X

Stroje a nástroje pro zpracování polymerů

X

X

Výrobní inženýrství

X

X

STROJÍRENSTVÍ
Technologická zařízení

X

X

* výuka v anglickém jazyce (placená forma studia)
Poznámka: Prezenční studium probíhá klasickou denní formou výuky, v kombinovaném studiu probíhá
výuka zhruba 1x za dva týdny, většinou v pátek a/nebo v sobotu.

Nepřehlédni:

Nabídka studia může být dále rozšiřována. Vždy aktuální nabídku studia najdeš na webových stránkách
www.utb.cz/uchazec.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

Bakalářské SP

Na bakalářské studijní obory je přijímací zkouška prominuta.

Navazující magisterské SP

Na navazující magisterské studijní obory je přijímací zkouška prominuta.

Doktorské SP

Přijímací zkouška probíhá ústní a písemnou formou. Náplní ústní přijímací zkoušky jsou
především otázky k zaměření studia a předběžnému tématu disertační práce, problematice specializace vážící se k oboru studia, ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti.
Náplní písemné zkoušky je ověření znalostí anglického jazyka.

STUDENTI O FT
„Cením si toho, že jako student nejsem jenom další číslo,
a že pedagogové nejsou nedotknutelné mytické bytosti naopak jsou to lidé, kteří studenty berou jako sobě rovné
a kromě předávání vědomostí se dokážou na chodbě
zastavit na kus řeči.“

( Barbora, 3. ročník )

„Každý rok se těším na Letní stáže, protože prostě nechci
trávit léto obsluhováním v hospodě nebo kavárně, ale v laboratoři, kde mě to baví, má to pro mě (a mou budoucnost)
význam a vydělám si víc. Je super plánovat si práci sama
a stát se tak paní svého času. A prostě si to kafe dát, kdykoli
se mi zachce!“

( Marika, 4. ročník )

„Myslím, že mě studium tady naučilo, že chceme-li být
úspěšní, musíme makat hlavně sami na sobě. FT pak dělá
vše pro to, aby nám k tomu úspěchu napomohla a nakopla
nás správným směrem. Vlastně se mi tu líbí natolik, že
mám v plánu pokračovat i na doktorský stupeň studia. Proč
odcházet odněkud, kde je vám dobře?“

( David, 4. ročník )

„Na FT si vážím toho, že dodává studentům sebevědomí.
Přechod ze střední na vysokou je poměrně náročný a na některých vysokých školách je přijetí chladnější než první
říjnová rána. FT byla moje druhá a ne zcela dobrovolná
volba. Teď ale vím, že byla ta správná. Přišla jsem na fakultu
s nulovým sebevědomím, otrávená a demotivovaná. Díky
vyučujícím, studentům i náladě, jaká na fakultě panuje,
vím, že tady jsem doma, můžu se věnovat tomu, co mě
baví, najdu tu podporu i oporu, která je pro mě při studiu
tím nejdůležitějším.“

( Berenika, 4. ročník )
„Prišla som do Zlína z východného Slovenska a môj priateľ
je zo západného. Tak sme sa nevedeli dohodnúť, kam pôjdeme. No a vybrali sme si zlatú strednú cestu – Zlín. On to
má hodinu, ja osem. :D Ale neľutujem a plánov aj príležitostí do budúcna je veľa: Či si otvoriť malú farmičku a predávať vysokokvalitné mliečne výrobky, až po venovanie sa
výskumu... Cesty sú nevyspytateľné a ja o tom rozhodnem,
až príde čas.“

( Eva, 2. ročník )

ČÍSLA O FAKULTĚ
90 %

studentů by
doporučilo studium
u nás svým
kamarádům.

350 likes

pro našeho
nového děkana.

38

supermoderních
laboratoří.

15 4 7-7- hodin

letních stáží
pro studenty
za uplynulý rok.

FAKULTA
MANAGEMENTU
A EKONOMIKY
Mostní 5139
760 01 Zlín

KDO JSME?

+420 576 032 314 studijní oddělení
+420 576 032 685 děkanát

Koho baví peníze či obchod, zajímá se
o podnikání, efektivní řízení procesů či
marketing, našel ve Fakultě managementu a ekonomiky (FaME) tu správnou školu.
Z fakulty vycházejí finančníci, podnikatelé,
ředitelé firem, průmysloví inženýři i manažeři, kteří se uplatní v obchodních společnostech, v bankách, ve službách, v průmyslových podnicích, ale i ve státní správě
a samosprávě.
FaME spolupracuje s řadou vysokých škol
po celém světě. Naši studenti mohou paralelně získat i mezinárodně uznávaný
titul BA/MSc. na britské University of Huddersfield. V magisterském studiu mohou
posluchači absolvovat třeba kurz Firms
and Competitiveness profesora Michae-

studium@fame.utb.cz
www.fame.utb.cz
/fame.utb
@fame.utb

la E. Portera, který probíhá ve spolupráci
s americkým Harvardem!
Na fakultě působí řada renomovaných
ekonomů, např. prof. Milan Zelený, který je
nejcitovanější český ekonom, nebo makroekonom Ing. Petr Zahradník MSc. Pro
FaME je klíčová uplatnitelnost absolventů
v praxi, proto se každý ze studentů může
v průběhu studia podílet na nejrůznějších
praktických projektech, spolupracovat
s firmami a zúčastnit se stáží v renomovaných společnostech. Posluchači mají také
možnost zapojit se do projektu Nadaní
studenti.

Zvol si FaME a buď FaMEous!

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
bakalářské studium 		
31. 3. 2019
navazující magisterské studium
31. 3. 2019
doktorské studium			celoročně

doktorské
studium

kombinovaná
forma

titul Ph.D.
délka studia 4 roky

prezenční
forma

titul Ing.
délka studia 2 roky

kombinovaná
forma

kombinovaná
forma

titul Bc.
délka studia 3 roky

navazuj ící
mag isterské
studium
prezenční
forma

bakalářské
studium
prezenční
forma

CO MŮŽEŠ
STUDOVAT

X

X

X

X

X

X

X

X

EKONOMIKA A MANAGEMENT
Management a ekonomika

X

Management and Economics *

X

X

Management a marketing
Management a marketing
se specializací Design management
Podniková ekonomika
Podniková ekonomika se specializací
Ekonomika cestovního ruchu

X

X

X

X

X

X

X

X

Management ve zdravotnictví

X

Management and Marketing*

X

Business Administration*

X

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
Účetnictví a daně

X

X

Veřejná správa a regionální rozvoj

X

X

Finance

X

X

Finance se specializací Finanční kontrola

X

X

Veřejná správa a regionální rozvoj

X

X

Finance*

X

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
Řízení výroby a kvality
Průmyslové inženýrství

X

X
X

X

* výuka v anglickém jazyce (placená forma studia)
Poznámka: Prezenční studium probíhá klasickou denní formou výuky, v kombinovaném studiu probíhá
výuka zhruba 1x za dva týdny, většinou v pátek a v sobotu.

Nepřehlédni:

Nabídka studia může být dále rozšiřována. Aktuální nabídku studia najdeš vždy na webových stránkách
www.utb.cz/uchazec.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

Bakalářské studium

Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování Národní srovnávací zkoušky (NSZ) nebo Národné porovnávacie skúšky (NPS), kterou organizuje společnost www.scio.cz, s.r.o. (dále
jen SCIO). Každý uchazeč musí v období od prosince 2018 do května 2019 (v termínech
8. 12. 2018, 1. 2. 2019, 9. 3. 2019, 30. 3. 2019 a 1. 5. 2019) alespoň jednou absolvovat v rámci
NSZ test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v rámci NPS test Všeobecné študijné predpoklady (VŠP).

Navazující magisterské studium

Uchazeči do magisterských studijních oborů Finance, Finance se specializací Finanční kontrola, Veřejná správa a regionální rozvoj, Management a marketing, Management
a marketing se specializací Design management, Podniková ekonomika a Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu a Průmyslové inženýrství musí vykonat přijímací zkoušku, kterou organizuje FaME, z oblastí:
mikroekonomie,
makroekonomie.

Termín přijímací zkoušky je 5. 6. 2019.

Uchazeči oboru Management ve zdravotnictví musí vykonat přijímací zkoušku, kterou organizuje FaME, z oblastí:
ekonomie,
manažerská psychologie,
managementu,
zdravotnictví,
ošetřovatelství.

Termín přijímací zkoušky je 4. 6. 2019.

Bakalářské a navazující magisterské studium v angličtině

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je písemná.
Uchazeč doručí v termínu zveřejněném ve veřejné části fakultních internetových stránek,
dostupných z http://www.utb.cz/fame věnovaných studiu ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce písemně vypracovanou esej v anglickém jazyce na vybrané
téma. Rozsah eseje je stanoven na 2500 – 3000 slov. Esej je hodnocena členy přijímací komise. Maximální počet dosažených bodů při hodnocení je 100 bodů. Poplatek za studium
je 54 000 Kč za rok.

Doktorské studium

Uchazeč zpracuje esej na téma zveřejněné na fakultních internetových stránkách http://
www.utb.cz/fame věnovaných doktorskému studiu, případně po předchozím projednání se školitelem na téma vlastní. Rozsah eseje je 8 –10 stran. Esej prezentuje výzkumný
záměr uchazeče a obsahuje jak popis současného stavu řešené problematiky, tak nástin
řešení výzkumného problému. Následně bude zájemce o studium vyzván k přijímacímu
pohovoru (platí pouze pro uchazeče o studium v českém jazyce), který všestranně ověří
předpoklady uchazeče k vědecké práci v daném oboru, včetně ověření znalosti anglického
jazyka. Přihlášky ke studiu je možné podávat v průběhu celého roku. Přihlášky přijaté po
termínu 12. 5. 2019 mohou být zařazeny mezi přihlášky pro studium v akademickém roce
2019/2020, pokud tak rozhodne přijímací komise. Roční poplatek za studium v anglickém
jazyce je 45 000 Kč.

ABSOLVENTI O FAME
„Je důležité umět tvrdé znalosti naroubovat na praxi.
Umět improvizovat. Umět prodat sebe a svůj nápad
- ne nadarmo Henry Ford z posledních pěti dolarů čtyři
věnoval na marketing. Mít pokoru. Praxe při škole byla
každodenní sklizeň zkušeností, kdy jsem v praxi viděl to,
o čem jsem slýchal od přednášejících.“

( Jiří, Continental Automotive Czech Republic s.r.o. )
„Když jsem promoval, měl jsem deset zaměstnanců
a firma se mi neřídila úplně snadno, proto jsem se hned
po absolvování vrhnul do standardizace všech procesů
ve firmě. Byl to opravdu důležitý moment, firma
exponenciálně roste a dnes máme již více jak 300 kolegů.
Na UTB jsem se hlavně naučil, že vždy záleží na úhlu
pohledu a že je důležité naslouchat a být jako houba,
co vstřebává jen to užitečné.“
( Lukáš, PYTLOUN HOTELS )
„V každém případě považuji za přínosné propojení teorie
s praxí již po dobu studia na FaME, řadu potřebných dovedností lze získat jedině praxí.“

( Zuzana, Fakultní nemocnice Brno )

ČÍSLA O FAKULTĚ
Minimálně

160 hodin stráví

posluchači na praxích
a stážích ve firmách
během studia.

Na FaME můžete získat
y
rovnou
namísto jednoho
a přitom nestudovat
ani o den déle.

2 diplom

97- %

absolventů
najde po studiu
uplatnění
v praxi.

Každý rok vyjíždí
na zahraniční
stáž nebo
studijní pobyt
na
.

7- 0 studentů

FAKULTA
MULTIMEDIÁLNÍCH
KOMUNIKACÍ
Univerzitní 2431
760 01 Zlín

KDO JSME?

+420 576 034 208 studijní oddělení
+420 576 034 214

Fakulta multimediálních komunikací je tak
trochu jiná fakulta, o které je nejen slyšet,
ale která je hlavně hodně vidět. FMK je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností.
Unikátní je spolupráce napříč všemi studijními obory FMK - design, film a marketing

studium@fmk.utb.cz
www.fmk.utb.cz
/fmk.utb
@fmk.utb

- při realizaci společných projektů v rámci
Komunikační agentury, předmětu, který
umožňuje studentům využít získané teoretické znalosti v praxi. Pořádáním výstav,
účastí na různých soutěžích, filmových festivalech, módních přehlídkách, a to nejen
v tuzemsku, ale i v zahraničí, prezentují fakultu jak studenti, tak i pedagogové.

Bakalářské studium
Výtvarná umění
Teorie a praxe audiovizuální tvorby
Mediální a komunikační studia

Podání přihlášek

Příjímací zkoušky

30. 11. 2018
30. 11. 2018
28. 2. 2019

14. 1. 2019 – 25. 1. 2019
14. 1. 2019 – 25. 1. 2019
29. 5. 2019 – 30. 5. 2019

Navazující magisterské studium
Výtvarná umění
Teorie a praxe audiovizuální tvorby
Mediální a komunikační studia
Media and Communication Studies

31. 3. 2019
31. 3. 2019
31. 3. 2019
30. 6. 2019

18. 6. 2019
18. 6. 2019
27. 5. 2019 – 28. 5. 2019
červenec 2019

Doktorské studium
Výtvarná umění
Visual Arts

31. 5. 2019
30. 6. 2019

červen 2019
červenec 2019

kombinovaná
forma

X

X

X

doktorské
studium
délka studia
3 roky

kombinovaná
forma

prezenční
forma

délka studia
2 roky

kombinovaná
forma

délka studia
3 roky

navazuj ící
mag isterské
studium

prezenční
forma

bakalářské
studium
prezenční
forma

CO MŮŽEŠ
STUDOVAT

X

X

X

X

MEDIÁLNÍ A KOMUNIKAČNÍ STUDIA
Marketingové komunikace (Bc., Mgr.)

X

Marketing Communications (Mgr.) *

X

VÝTVARNÁ UMĚNÍ
Multimédia a design (BcA., MgA., Ph.D.)
ateliéry: Design obuvi, Design oděvu,
Design skla, Digitální design, Grafický design,
Produktový design, Prostorová tvorba,
Průmyslový design, Reklamní fotografie

X

X

Multimedia and Design (Ph.D.)*

TEORIE A PRAXE AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY
Animovaná tvorba (BcA., MgA.)
Audiovizuální tvorba (BcA., MgA.)
specializace: Kamera, Režie a scenáristika,
Střihová skladba, Vizuální efekty,
Zvuková skladba
Produkce (BcA., MgA.)

X

X

X

X

X

X

* výuka v anglickém jazyce (placená forma studia)
Poznámka: Prezenční studium (PF) probíhá klasickou denní formou výuky, v kombinovaném studiu (KF)
probíhá výuka formou pěti dvoudenních konzultací za semestr, vždy v pátek a v sobotu.

Nepřehlédni:

Nabídka studia může být dále rozšiřována. Vždy aktuální nabídku studia najdeš na webových stránkách
www.utb.cz/uchazec.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

Bakalářské studium
Mediální a komunikační studia
Přijímací zkouška má písemnou formu a skládá se ze dvou částí - zkoušky kreativity a logického myšlení a zkoušky všeobecných znalostí. Další podmínkou přijetí ke studiu v kombinované formě je doložení nejméně dvouleté praxe v oboru.
Výtvarná umění
Teorie a praxe audiovizuální tvorby
Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo (talentová zkouška) - uchazeč odevzdá k hodnocení soubor domácích prací (hodnotí se projevený tvůrčí potenciál uchazeče). Druhé
kolo - uchazeč, který uspěl v prvním kole, postupuje do druhého kola, které trvá tři dny
a skládá se z těchto částí: písemné zkoušky, tvůrčí zkoušky a ústní zkoušky.

Navazující magisterské studium
Mediální a komunikační studia
Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo má písemnou formu - hodnotí se znalosti
z marketingu a marketingových komunikací (u prezenční formy také znalost anglického
jazyka). Uchazeč, který uspěje v prvním kole, postupuje do druhého kola, které probíhá
formou ústní zkoušky. Další podmínkou přijetí ke studiu v kombinované formě je doložení
nejméně dvouleté praxe v oboru.
Media and Communication Studies
Přijímací zkouška má písemnou formu a probíhá bez přítomnosti uchazeče. Uchazeč ve
stanoveném termínu zašle vypracovanou esej v anglickém jazyce na určené téma a v požadovaném rozsahu. Studijní obor je vyučován v anglickém jazyce a studium je zpoplatněno.
Výtvarná umění
Teorie a praxe audiovizuální tvorby
Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí, a to talentové zkoušky (na základě předložených
materiálů se hodnotí tvůrčí vývoj uchazeče v období posledních let) a ústní zkoušky.

Doktorské studium
Výtvarná umění
Přijímací zkouška probíhá jako rozprava nad tématem disertační práce. Uchazeč v rozpravě před komisí prokazuje svou obeznámenost se zvolenou problematikou. Součástí přijímací zkoušky je ověření úrovně znalosti angličtiny uchazeče písemným testem.
Visual Arts
Přijímací zkouška je založena na hodnocení dokumentů, které uchazeč zašle ve stanoveném termínu a probíhá bez jeho přítomnosti. Předmětem hodnocení je portfolio uchazeče, míra originality a aktuálnosti tématu disertace. Studijní obor je vyučován v anglickém
jazyce a studium je zpoplatněno.
Podmínky přijetí ke studiu (včetně zadání domácích prací a dalších požadovaných náležitostí) jsou zveřejněny vždy v příslušné směrnici k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení
na https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-a-vnitrni-predpisy/smernice
-dekana/.
Informace o přípravných kurzech, možnostech individuálních konzultací a také doporučenou literaturu naleznou uchazeči na https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/.

Práce

NAŠICH STUDENTŮ

František Dvořák

Andr ej Kmeť

Návrh elektrického motocyklu

Design sedacího nábytku - židle STAIR

Gabriela P lačková

Móda v obraze - obraz v módě

(ateliér Průmyslový design)

Skříňostroj doktora Steina
(ateliér Animovaná tvorba)

(ateliér Průmyslový design)

Barbora Mrňáková
(ateliér Design oděvu)

ČÍSLA O FAKULTĚ
Studenti se každoročně
účastní více než
, soutěží,
festivalů a veletrhů.

50 výstav

Posluchači
každoročně realizují
.

12 projektů

Na studijní
pobyt nebo stáž do
zahraničí vyjíždí na
ročně.

100 studentů

Fakultu navštíví
během roku více než

7-0 významných
osobností.

FAKULTA
APLIKOVANÉ
INFORMATIKY
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

studium@fai.utb.cz
www.fai.utb.cz
/fai.utb
@fai.utb

KDO JSME?

+420 576 035 052

Zajímá tě vše, co se týká počítačů? Baví
tě moderní technologie? Máš zálibu v sestavování robotů nebo bys chtěl vyčistit
virtuální svět od všech virů a záškodníků?
V tom případě je Fakulta aplikované informatiky právě pro tebe!
Nabízíme možnost studovat v pěti bakalářských oborech. Můžeš si vybrat z oborů zabývajících se vytvářením nového software,
navrhováním robotů a inteligentních
systémů, zabezpečením počítačů i dat,
programováním webů nebo kancelářskou
administrativou. V případě, že budeš chtít
ve studiu pokračovat i na magisterském
stupni, můžeš si vybrat dokonce z šesti navazujících magisterských oborů. Co tě tam
čeká? Nové zkušenosti s moderním zabezpečením budov, automatickým řízením
technologických procesů nebo vedením
informatiky pro středoškoláky. Pokud by ti
to stále nestačilo, dej se na cestu doktorského studia a změň svět svým výzkumem.
Při studiu ti pomůže nejmodernější hardwarové i softwarové vybavení a společná

práce v rámci nejrůznějších projektů z praxe. Učit se budeš od těch nejlepších. Chceš
se zlepšit nejen ve studovaném oboru, ale
i v jazyce? Nabízíme výjezdy na studijní
nebo pracovní stáže takřka do celého světa.
A co po škole? Práci máš jistou. Ať už
u malé firmy, či u národní nebo nadnárodní společnosti. Na informatiku narazíš
na každém kroku. V dnešním moderně se
rozvíjejícím světě se rozhodně neztratíš.
Uplatnění můžeš najít i ve Vědeckotechnickém parku nacházejícím se hned vedle
fakulty. Najdeš tam nejen moderní zařízení
pro výzkum, ale i klid v příjemném prostředí pro práci. Takže kdo se nespokojí
„pouze“ s bakalářským nebo inženýrským
titulem a zůstane na fakultě studovat
i doktorát, bude zde mít ty nejlepší podmínky k vědecké práci.
Pokud tedy od počítače očekáváš víc než
jen hraní her a sledování videí, pojď studovat Fakultu aplikované informatiky do Zlína

a naprogramuj něco FAIn!

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
bakalářské studium 		
navazující magisterské studium
doktorské studium			

31. 3. 2019
31. 5. 2019
31. 5. 2019

kombinovaná
forma

X

titul Ph.D.
délka studia 4 roky

X

X

X

X

Inženýrská informatika

X

X

Engineering Informatics **

X

X

kombinovaná
forma

X

doktorské
studium
prezenční
forma

titul Ing.
délka studia 2 roky

kombinovaná
forma

titul Bc.
délka studia 3 roky

navazuj ící
mag isterské
studium
prezenční
forma

bakalářské
studium
prezenční
forma

CO MŮŽEŠ
STUDOVAT

INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA
Informační a řídicí technologie

X

Information and Control technologies**

X

Bezpečnostní technologie, systémy
a management *

X

X

X

Inteligentní systémy s roboty

X

X

Softwarové inženýrství

X

Informační technologie v administrativě

X

Security Technologies,
Systems and Management**

Automatické řízení a informatika

X

X

X

Automatic Control and Informatics **
Informační technologie

X

Information Technology**

X

Počítačové a komunikační systémy

X

Integrované systémy v budovách

X

Integrated System in Buildings**

X

Učitelství informatiky pro střední školy

X

X
X

* v bakalářském studiu v kombinované formě je možné studovat i v Praze
** výuka v anglickém jazyce (placená forma)
Poznámka: Prezenční studium probíhá klasickou denní formou výuky, v kombinovaném studiu probíhá
výuka zhruba 1x za dva týdny, většinou v pátek a/nebo v sobotu.

Nepřehlédni:

Nabídka studia může být dále rozšiřována. Vždy aktuální nabídku studia najdeš na webových stránkách
www.utb.cz/uchazec.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

Bakalářské SP

Na bakalářské studijní obory je přijímací zkouška prominuta.

Navazující magisterské SP

Na navazující magisterské studijní obory je přijímací zkouška prominuta.

Doktorské SP

Přijímací zkouška probíhá ústní formou. Náplní přijímací zkoušky je odborná diskuze
ohledně zaměření studia a o tématu disertační práce, ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti a ověření znalostí anglického jazyka.

ABSOLVENTI O FAI
„Na Fakultě aplikované informatiky lze absolvovat tři typy studijních
programů - bakalářský, navazující magisterský a doktorský, a to ve
formě prezenční i kombinované. Měl jsem tu čest se stát absolventem
s vědeckou hodností Ph.D. Za získané teoretické i praktické zkušenosti
jsem vděčný právě FAI UTB ve Zlíně. I já se snažím v mé nynější profesi
odborného asistenta na Katedře matematiky s didaktikou PdF Ostravské univerzity předávat takto poctivě studentům poznatky a budovat
nová řešení na poli vědy v oblasti aplikované matematiky.“

( Tomáš Barot, absolvent, akademický pracovník )
„Na FAI UTB jsem absolvoval magisterský obor Automatické řízení
a informatika. Obor je to náročný, ale krásný. Studium nebylo lehké, ale
hodně jsem se naučil. Vybudoval jsem si pevné teoretické základy, a to
v souvislostech. Znám kus elektroniky, teorii řízení, informatiku, automatické řízení, senzory a porozumění jejich datům, robotiku, umělou
inteligenci. Tyto znalosti mi hodně pomáhají v mém současném zaměstnání v kovárně VIVA, kde se zaměřuji na programování robotických
systémů. Dávají mi ale také možnost adaptovat se na nové podmínky
a přizpůsobit se požadavkům mých příštích zaměstnání.“

( Ľuboš Spaček, absolvent, programátor robotických systémů )
„Jedným z mojích doposiaľ najlepších rozhodnutí bolo štúdium na FAI.
Vďaka tejto škole som nadobudol všeobecný prehľad v oblasti IT, ktorý
je široko uplatniteľný prakticky v akejkoľvek oblasti. Možnosť účasti
v programe Erasmus ma posunula i na jazykovej úrovni, čo mi otvorilo
úplne nové kariérne možnosti. Veľké ďakujem patrí zamestnancom
fakulty za ich osobitý prístup a ochotu pomôcť vždy, keď o ňu bolo
požiadané. Rada ostatným študentom: Využite možnosti vašej školy na
maximum, vráti sa vám to v pracovnom živote niekoľkonásobne.“

( Igor Košík, absolvent, programátor, Rakousko )

ČÍSLA O FAKULTĚ
7-5

Díky bilaterálním
smlouvám můžete
vyjet na zahraniční
stáže.

V navazujícím magisterském studiu absolvujete
nejméně
d
odborné praxe v IT
firmách.

120 ho in

Na 1 pedagoga
připadá
.

18 studentů

Garantujeme

100%

uplatnitelnost
na trhu práce.

FAKULTA
HUMANITNÍCH
STUDIÍ
Štefánikova 5670
760 01 Zlín

KDO JSME?

+420 576 038 008
+420 576 032 024-5 studijní oddělení
Co naše fakulta nabízí? Zajímavé obory,
díky nimž se po vystudování nebudeš nikdy nudit, budeš totiž v kontaktu s lidmi od
jejich narození až do smrti. Můžeš ovlivňovat další generace našich dětí ve školkách
a školách, pečovat o jejich zdraví, ale můžeš se věnovat i seniorům, pomáhat všem,
kteří budou tvoji péči potřebovat. Své
zkušenosti a znalosti můžeš uplatnit ve
výzkumu, můžeš publikovat, budeš připraven/a na práci nejen u nás doma, v Česku,
ale díky jazykové vybavenosti i v zahraničí.
I samotný fakt, že na univerzitě patříme
mezi fakulty s největším počtem studentů,
svědčí o kvalitě a žádanosti našich oborů,
a tedy i absolventů. Asi i proto mají právě
absolventi našich studijních oborů nejvyš-

studium@fhs.utb.cz
www.fhs.utb.cz
/fhs.utb
@fhs.utb

ší platy ve srovnání s absolventy ostatních
fakult s podobným zaměřením v rámci celé
České republiky. O tom, že budeš pracovat
s lidmi, pomáhat jim a starat se o ně, ani
není třeba mluvit. Prostě – naše obory mají
smysl.
Fakulta humanitních studií je jedinečná
tím, že součástí všech studijních oborů
jsou povinné odborné praxe studentů.
I díky tomu jsou absolventi ve chvíli, kdy
opouští svou alma mater, velmi dobře připraveni na reálný pracovní trh.
Tak proč tedy studovat na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně? Protože právě
naše obory jsou klíčem k tvé úspěšné budoucnosti!

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
bakalářské studium 		
navazující magisterské studium
doktorské studium		

31. 3. 2019
31. 3. 2019
26. 6. 2019

prezenční
forma

prezenční
forma

titul Mgr.
délka studia
2 roky

kombinovaná
forma

titul Mgr.
délka studia
5 let

kombinovaná
forma

kombinovaná
forma

titul Bc.
délka studia
3 roky

doktorské
studium
titul Ph.D.
délka studia
4 roky

kombinovaná
forma

navazuj ící
mag isterské
studium

prezenční
forma

ma g isterské
studium

prezenční
forma

CO MŮŽEŠ
STUDOVAT

bakalářské
studium

X

X

FILOLOGIE
Anglický jazyk pro manažerskou praxi

X

Německý jazyk pro manažerskou praxi

X

English for Business Administration*

X

UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Učitelství pro 1. stupeň základní školy

X

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
Sociální pedagogika

X

X

Učitelství pro mateřské školy

X

X

Andragogika v profilaci na řízení
lidských zdrojů v neziskové sféře

X

X

Pedagogika předškolního věku

X

X

PEDAGOGIKA
Sociální pedagogika

X

Pedagogika

OŠETŘOVATELSTVÍ
Všeobecná sestra

X

X

PORODNÍ ASISTENCE
Porodní asistentka

X

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE
Zdravotně sociální pracovník

X

X

* výuka v anglickém jazyce (placená forma studia)
Poznámka: Prezenční studium probíhá klasickou denní formou výuky, v kombinovaném studiu probíhá výuka
zhruba 1x za dva týdny, většinou v pátek a/nebo v sobotu.

Nepřehlédni:

Nabídka studia může být dále rozšiřována. Vždy aktuální nabídku studia najdeš na webových stránkách
www.utb.cz/uchazec.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

Bakalářské a 5leté magisterské SP

Podmínkou přijetí a zapsání do bakalářského a 5letého magisterského studia je ukončené
středoškolské vzdělání s maturitou, podání přihlášky se všemi požadovanými přílohami
a splnění dalších podmínek dle příslušné směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu
řízení. U filologických oborů lze uplatnit jazykový certifikát či státní maturitní zkoušku
z anglického, respektive německého jazyka.

Navazující magisterské SP

Podmínkou přijetí a zapsání do navazujícího magisterského studia je ukončené bakalářské
vzdělání ve stejném či příbuzném studijním oboru, podání přihlášky se všemi požadovanými přílohami a splnění dalších podmínek dle příslušné směrnice k veřejně vyhlášenému
přijímacímu řízení.

Doktorské SP

Podmínkou přijetí a zápisu do doktorského studijního programu je ukončené magisterské
vzdělání, podání přihlášky se všemi požadovanými přílohami a úspěšné absolvování komisionální přijímací zkoušky, jejímž účelem je ověřit předpoklady uchazeče k vědecké práci
v oboru a znalost anglického jazyka.

STUDENTI O FHS
„Díky odborným praxím jsem měla možnost poznat velkou
škálu zajímavých lidí, kteří mi ukázali, že svět není jen
černobílý, ale i barevný a stojí za to pomáhat, protože nikdy
nevíme, kdy budeme sami potřebovat pomoct.
Toto studium mě naučilo, že žádná pomoc není zbytečná.“

( Barbora, obor Zdravotně sociální pracovník )
„Na mém oboru je nejlepší, že člověku otevírá nekonečné
množství dveří na trhu práce. Bez nadsázky. Protože kde
potřebují lidi, co umí perfektně anglicky a k tomu se vyznají
v byznysu a managementu? Tak nějak všude.“

( Petr, obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi )

„Fakulta humanitních studií mi nabídla mnoho možností
dělat to, co mě skutečně baví a naplňuje. Zároveň jsem
vděčná za příležitost podílet se na fungování univerzity
prostřednictvím akademického senátu.“

( Denisa, obor Sociální pedagogika )
„Doktorské studium přede mne po celou dobu stavělo nové
výzvy. Naučila jsem se publikovat odborné články a knihy,
aktivně komunikovat v angličtině, vyučovat a přednášet
před velkými skupinami lidí i překonat strach z létání díky
účasti na mezinárodních konferencích. Díky studiu na FHS
jsem pochopila, že bariéry si mnohdy stavíme jen ve svých
myslích a je důležité se nebát je překonávat.“

( Magdalena, obor Pedagogika )

ČÍSLA O FAKULTĚ
100 %

odborné
praxe v průběhu
studia.

33 studentů jsme loni
vyslali studovat do
zahraničí.

100%

U nás
najdete
žádané obory
s budoucností.

2 000

Více než
spokojených
studentů loni studovalo
na naší fakultě.

FAKULTA
LOGISTIKY
A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště

studium@flkr.utb.cz
www.flkr.utb.cz
/flkr.utb
@flkr.utb

KDO JSME?

+420 576 032 087 studijní oddělení

Přemýšlel jsi někdy, co bys dělal, kdyby ses
ocitl v mimořádné situaci? Chtěl bys zjistit,
co obnáší práce policistů, hasičů, záchranářů? Zajímá tě, jak je zabezpečen provoz
jaderné elektrárny? Kdo jsou lidé, kteří umí
zabránit obrovským nehodám, řídit velké
a nebezpečné projekty nebo rozhodovat
o tom, jak využít obnovitelné zdroje energie? Pár věcí je jasných. Takoví lidé studují
u nás, v budoucnu je čeká kvalitní uplatnění a každý z nich si otázku „what-if“ často
pokládá. Pokud se k nim chceš připojit,
našel jsi to správné útočiště pro své další
životní kroky.
Z křižovatky automaticky řízené semafory vyjíždíš na zelenou, v autě tě chrání
airbagy a při případném příjezdu k dopravní nehodě odemykáš telefon pomocí
otisku prstu, abys mohl zavolat tísňovou
linku nebo zapnout aplikaci s lokací své
současné polohy na mapě. Aniž by sis to
uvědomoval, každý den se staráš o bezpečnost sebe i ostatních. A každý den se
pohybuješ v prostředí, které tě může nejen
různě ovlivňovat, ale i ohrozit. To dokazu-

je, že uplatnění našich studentů je velmi
pestré. Ještě než dostudují, mají možnost
získávat zkušenosti na praxích, exkurzích
nebo v laboratořích. Výjimkou není ani
možnost vycestovat do zahraničí, poznat
nové přátele a zdokonalit své jazykové
dovednosti. A po absolvování snadno najdou zaměstnání ve státní správě, ve složkách integrovaného záchranného systému
i v soukromých firmách.
A neboj se. Vysoká škola není jen o hodinách sezení na přednáškách, o nocích
strávených nad knihami a o hektolitrech
vypité kávy. Fakulta logistiky a krizového
řízení jako jediná z fakult UTB sídlí mimo
Zlín – v historickém městě Uherském Hradišti, které každého osloví svým osobitým
kouzlem i přátelskou a vstřícnou atmosférou.
V Hradišti se budeš moci zapojit do studentských projektů, sportovat nebo chodit
za kulturou. Díky tomu si svá studentská
léta náležitě užiješ.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
bakalářské studium 		
navazující magisterské studium

15. 4. 2019
15. 4. 2019

titul Ing.
délka studia 2 roky

kombinovaná
forma

kombinovaná
forma

titul Bc.
délka studia 3 roky

navazuj ící
mag isterské
studium
prezenční
forma

bakalářské
studium
prezenční
forma

CO MŮŽEŠ
STUDOVAT

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
Ovládání rizik
Ovládání rizik
profil: Řízení výrobních
a logistických systémů

X

X

X

X

X

X

OCHRANA OBYVATELSTVA
Ochrana obyvatelstva

X

BEZPEČNOST SPOLEČNOSTI
Řízení environmentálních rizik

X

Environmentální bezpečnost

X

Rizikové inženýrství

X

Rizika výrobních a logistických procesů

X

Poznámka: Prezenční studium probíhá klasickou denní formou výuky, v kombinovaném studiu probíhá výuka
zpravidla 1x za dva týdny, většinou v pátek a v sobotu.

Nepřehlédni:

Nabídka studia může být dále rozšiřována. Vždy aktuální nabídku studia najdeš na webových stránkách
www.utb.cz/uchazec.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

Bakalářské SP
Podmínkou přijetí a zapsání do bakalářského studia je ukončené středoškolské
vzdělání s maturitou, podání přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi
a splnění dalších podmínek dle příslušné směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení.
Navazující magisterské SP

Podmínkou přijetí a zapsání do navazujícího magisterského studia je ukončené bakalářské
vzdělání ve stejném či příbuzném studijním oboru, podání přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a splnění dalších podmínek dle příslušné směrnice k veřejně vyhlášenému
přijímacímu řízení.

STUDENTI O FLKŘ
„Na FLKŘ mám nejraději osobitý přístup všech akademických pracovníků a úžasnou atmosféru, která zde panuje.“

( Michal Gregor )

„Nejvíc oceňuji rozmanité možnosti praxe v rámci studia,
které mi dopomohly ke skvělé pracovní příležitosti.“

( Dita Moškvanová )

„Bavila mě různorodost jak sportovního, tak kulturního
vyžití. A kromě školy taky super akce na kolejích.“

( Lucie Procházková )

ČÍSLA O FAKULTĚ
Muži studenti

325 : 346

ženy studentky.

100%

nejlepší odborné
laboratoře.

Dní studia

Fakultní ples

dní volna.

spokojených účastníků.

196 : 169

100 %

UNIVERZITNÍ
INSTITUT
třída Tomáše Bati 5678
760 01 Zlín

KDO JSME?

+420 576 038 029

Studium v doktorských programech probíhá na Centru polymerních systémů, které
je součástí Univerzitního institutu. Jako
jedna ze dvou profesionálních výzkumných jednotek Univerzity Tomáše Bati
disponuje Centrum polymerních systémů
moderním přístrojovým vybavením pro
základní i aplikovaný výzkum, které otevírá možnosti spolupráce s akademickými institucemi a průmyslovými podniky.
Studenti se během svého studia do těchto
projektů aktivně zapojují a své vědomosti
uplatňují při spolupráci s firmami a praxí.

studium-phd@cps.utb.cz
www.cps.utb.cz
Centrum polymerních systémů,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Na Centru polymerních systémů působí
v současné době přes 110 výzkumných
pracovníků, z toho zhruba 1/4 pochází ze
zahraničí. Výzkumná činnost je na Centru polymerních systémů vnitřně členěna
na 2 výzkumné programy, kdy každý má
4 oborově zaměřené výzkumné skupiny.
Díky rozšiřující se spolupráci s institucemi
po celém světě mají studenti jedinečnou
příležitost během doktorského studia část
výzkumné činnosti provádět na partnerských institucích nebo podnicích v Evropě
a ve světě.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
doktorské studium 		

3. 6. 2019

doktorské
studium
kombinovaná
forma

titul Ph.D.
délka studia
4 roky

prezenční
forma

CO MŮŽEŠ
STUDOVAT

MATERIÁLOVÉ VĚDY A INŽENÝRSTVÍ
Biomateriály a biokompozity

X

X

Biomaterials and Biocomposites*

X

X

Nanotechnologie a pokročilé materiály

X

X

Nanotechnology and Advanced Materials*

X

X

NANOTECHNOLOGIE
A POKROČILÉ MATERIÁLY

* výuka v anglickém jazyce (placená forma studia)
Poznámka: Prezenční studium probíhá denní formou výuky, v kombinovaném studiu probíhá výuka řízenými
konzultacemi se školitelem dle individuálního studijního plánu studenta.

Nepřehlédni:

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

Nabídka studia může být dále rozšiřována. Vždy aktuální nabídku studia najdeš na webových stránkách
www.utb.cz/uchazec.

Doktorské studium
Uchazeč si vybírá téma disertační práce z nabídky zveřejněných témat na internetových
stránkách https://www.utb.cz/veda-a-vyzkum/ph-d-studium/ a o svém výběru informuje
školitele. Po podání přihlášky uchazeč odevzdá ověřenou kopii vysokoškolského diplomu,
životopis, soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné
činnosti, případně doklad o jazykových znalostech. Následně bude zájemce vyzván k přijímacímu pohovoru, který všestranně ověří předpoklady uchazeče k vědecké práci v daném
oboru, včetně ověření znalosti anglického jazyka.
Uchazeči o studium v anglickém jazyce předkládají navíc motivační dopis v anglickém
jazyce. Přihlášky ke studiu v českém jazyce je možné podávat ve dnech zveřejněných na
internetových stránkách k doktorským programům, přihlášky ke studiu v anglickém jazyce
je možné podávat celoročně. Roční poplatek za studium v anglickém jazyce je 25 000 Kč.

STUDENTI O CPS
„Studium na CPS mi dává možnost získat hlubší vzdělání,
které není možnost získat během bakalářských a magisterských studií. Každodenní intenzivní práce v laboratoři
posouvá mé znalosti a schopnosti, které budu moct po
skončení studia uplatnit v praxi. Během studia můžu
spolupracovat s těmi největšími odborníky v daném oboru
a podílet se s nimi na nejrůznějších projektech. Studium
na CPS je velmi příjemné s ohledem na mladý kolektiv
a vstřícné vedení.“

( Jan Vajďák, obor Biomateriály a biokompozity )
„Doktorské studium na CPS je pro mě každodenní výzva,
jelikož máme na centru mnoho přístrojového a laboratorního vybavení, které mi umožňuje se neustále učit, rozvíjet
a vymýšlet něco nového, což je báječné, protože se nikdy
nenudím.“

( Petra Válková, obor Biomateriály a biokompozity )
„Při předchozím magisterském studiu na FT jsem se naučil
spoustu jevů, fenoménů a přírodních zákonů, stejně jako
technologických postupů. Nyní na doktorském studiu mám
možnost tyto znalosti využít a věnovat se aplikovanému
výzkumu, což mě baví a přijde mi to velmi zajímavé.“

( Marek Jurča, obor Nanotechnologie a pokročilé materiály )

Dny otevřených dveří
NA UNIVERZITĚ
TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
9. 11. 2018

pouze Fakulta multimediálních komunikací, studijní programy
Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění

7. 2. 2019

všechny fakulty; na Fakultě multimediálních komunikací pouze
studijní program Mediální a komunikační studia

