Tisková zpráva
13. 1. 2010
Fakulta elektrotechnická

Dny otevřených dveří Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni
pátek 15. ledna 12:00 – 17:00, sobota 16. ledna 10:00 – 12:00
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni otevírá na dva dny své dveře
široké veřejnosti, zejména pak zájemcům o studium. V pátek a sobotu se všichni návštěvníci
budou moci seznámit s pracovišti fakulty, podmínkami přijetí ke studiu a náplní studia na
FEL. Vše budou moci konzultovat se zaměstnanci i studenty fakulty.
„Zahajovat budeme úvodními informacemi o studiu na FEL a to v pátek 15. ledna
již ve 12:00 hodin“, upozorňuje na změnu začátku Dne otevřených dveří děkan FEL doc. Jiří Kotlan.
„K tomuto kroku nás vedl velký zájem ze strany středních škol, kterým tak usnadníme možnost
návštěvy fakulty“, dodává doc. Kotlan. Úvodní setkání s informacemi o studiu se pak budou opakovat
každou sudou hodinu, takže i později je možné se dozvědět vše potřebné.
V pátek od 13. hodiny budou – jako již tradičně – přístupné laboratoře a výukové místnosti po celé
fakultě. Zájemci si tak mohou prohlédnout speciální vybavení i výsledky studentských prací
a projektů. Výběr a pořadí návštěv expozic není nijak omezeno – jen je třeba respektovat
harmonogram
jednotlivých
akcí.
Ten
je
připraven
na
internetových
stránkách
http://www.fel.zcu.cz/dod a všichni příchozí jej také obdrží v tištěné podobě.
Náplň sobotního dne je obdobná jako v pátek – začátek je v 10 hodin, poslední prohlídky končí hodinu
po poledni. Expozice budou opět inovované – bude možné se projet na koloběžce s rekuperačním
brzděním, vyzkoušet nasazení PLC na regulaci hladiny vodní nádrže nebo se pokusit porazit
automaticky řízený model na autodráze.
V akademickém roce 2009/10 se na Fakultu elektrotechnickou hlásilo 1501 uchazečů. Ke studiu jich
bylo přijato 1059, z toho 687 studentů na bakalářské, 336 na navazující magisterské a 36 na doktorské
studium.
Kontakty:
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Jaroslav Fiřt, proděkan pro IT a PR
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