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CHCETE STUDOVAT NA VYSOKÉ ŠKOLE?
ŠKOLE

BAVÍ VÁS POČÍTAČE A TECHNIKA?
!!! TAK POJĎTE
POJĎTE STUDOVAT K NÁM !!!
NABÍZÍME VYSOCE ATRAKTIVNÍ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR:

ZÁKLADY TECHNICKÝCH VĚD A INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ
CHARAKTERISTIKA OBORU: Tříleté
Tř
studium je koncipováno tak, aby student získal znalosti

o technice a informačních
ních technologiích (věděl,
(v
l, co a jak funguje; pochopil konstrukci; znal,
jak se co dělá)
lá) a osvojil si praktické dovednosti (uměl
(um l techniku a informační
informa
technologie
využívat). Jedná se o neučitelský
čitelský obor,
obor který je vhodný pro chlapce i dívky.
dívky Je výhodou,
že studium je dvouoborové – zvolíte si ještě jeden obor – např.. fyziku,
fyzik geografii, chemii,
tělesnou výchovu, přírodopis,
írodopis, němčinu,
n
angličtinu, matematiku,… Pro přijetí
př
ke studiu není
rozhodující vystudovaný obor na střední
st
škole ani prospěch (vše vás od základů
základ
naučíme). Bakalářský
ský obor lze studovat v prezenční i kombinované formě
form (při
zaměstnání – studujete a vyděláváte
vydě
současně!).
VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY: Tvorba www stránek, základy programování, materiály

a technologie, informační
ní technologie ve vzdělávání,
vzd lávání, základy konstruování, technická
grafika, elektrotechnika, elektrotechnologie, grafické programy a multimédia, elektronika,
technické praktikum, aj. V žádném ročníku není vyučována
ována matematika jako
samostatný předmět! Studium
udium probíhá ve
v špičkově vybavených učebnách
čebnách a laboratořích.
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA: Po ukončení
ukon
studia lze jít přímo do praxe anebo pokračovat

ve studiu magisterského oboru “Učitelství
itelství technické a informační
informa
výchovy pro
střední školy a 2. stupeň
ň základních škol”
škol v prezenční anebo kombinované formě
form
(Mgr. – 2 roky). Je možné u nás absolvovat i vysoce prestižní doktorské studium (Ph.D.
– 3 roky) anebo složit rigorózní zkoušku a získat titul PhDr.
VÍCE
ÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA:
NA
1) WEBU - HTTP://WWW.KTEIV.UPOL.CZ NEBO HTTP://WWW.UPOL.CZ
2) E-MAILU - LIBUSE.LYSAKOVA@UPOL.CZ
LIBUSE.LYSAKOVA@
3) DNI OTEVŘENÝCH
ENÝCH DVEŘÍ
DVEŘ - 28. listopadu 2009 od 9.00 do 15.30 hodin
- 22. ledna 2010 od 12.00 do 16.30 hodin
in

STUDIUM JE BEZPLATNÉ A PRO STUDENTY JSOU K DISPOZICI VYSOKOŠKOLSKÉ
KOLEJE A MENZA. UPLATŇUJEME INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.
ŘÍSTUP.
NABÍZÍME ZAJÍMAVÁ STIPENDIA PRO KAŽDÉHO!
VELKÁ ŠANCE NA PŘIJETÍ
ŘIJETÍ - NEZAPOMEŇTE SI VČAS
AS PODAT PŘIHLÁŠKU!
P

