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Druhé kolo přijímacího řízení na FEL ZČU
Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni otevírá druhé kolo přijímacího řízení pro všechny zájemce
o prezenční studium. Až do 27. srpna 2010 je možné podat přihlášku do bakalářských oborů pro studium
v akademickém roce 2010/11.
Důvodem je především úspěšný vstup Fakulty elektrotechnické do projektu EU, pro který je nutno zajistit
dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků.
„Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) představuje projekt vybudování nového pracoviště
v rámci FEL, které zásadním způsobem rozšíří výzkumnou a vývojovou infrastrukturu fakulty a plzeňského
regionu,“ vysvětluje doc. Hammerbauer, děkan FEL. „Z tohoto důvodu je nutno již nyní začít výchovu
mladých a perspektivních absolventů v oblastech elektroniky, energetiky, výkonové elektroniky, pohonů
a diagnostiky, ale i dalších,“ dodává děkan FEL.
Přihlášku na bakalářské studijní programy lze podat písemně (na děkanát Fakulty elektrotechnické ZČU
v Plzni) nebo elektronickou formou – http://eprihlaska.zcu.cz
Přijetí je bez přijímací zkoušky – jen na základě středoškolských studijních výsledků a dalších odborných
aktivit. Informace o studijních oborech naleznete na internetových stránkách www.fel.zcu.cz/zajemci .
Druhé kolo je otevřeno pro všechny zájemce o prezenční studium. Tedy pro ty, kteří neuspěli v řádném
přijímacím řízení na některé fakultě či VŠ i nové zájemce o vysokoškolské studium.
Na studijní obory Fakulty elektrotechnické se pravidelně hlásí studenti z gymnázií i absolventi středních
odborných škol. Studium velmi dobře zvládají jak chlapci, tak zejména dívky – ty patří každoročně mezi
nejlépe hodnocené.
Po ukončení bakalářského stupně nabízí fakulta pokračování studia v mnoha zajímavých oborech
navazujícího magisterského studia. Absolventi FEL mají velmi dobré uplatnění, zajímavou práci a velmi
dobré platové ohodnocení.
V akademickém roce 2009/10 podalo přihlášku na Fakultu elektrotechnickou ZČU v Plzni do bakalářského
studia 1520 uchazečů, z nich bylo přijato 687 studentů.
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