VŠPJ
O TEBE
STOJÍ!
Přijď se k nám podívat
ve středu 19. 12. 2018
v 9:00 nebo 11:00 hodin.

DEN S TECHNIKOU

5 věcí, které bys měl vědět
o studiu technických oborů na VŠPJ
Vysočina nebo kalifornská Silicon Valley
Je jedno, kde chceš žít, s diplomem od nás se uplatníš vždy
a všude. Budoucnost máš zaručenou, firmy samy oslovují naše
studenty, a to dokonce ještě před dokončením studia.
Z matiky a fyziky nemusíš mít strach
Učitelé nejsou naivní a nemyslí si, že ti všechno půjde jako po
másle. Proto máme pro naše studenty semináře s individuálním přístupem. A i když ti to může znít jako sci-fi, možná
matice s fyzikou ještě přijdeš na chuť!
Zapomeň na stereotyp
U nás se rozhodně nudit nebudeš, výuka
není jednotvárná. Naučíš se programovat
stroje, budeš znalcem v oboru průmyslové
automatizace. Můžeš se zdokonalovat
v programování aplikací pro android,
dostaneš základy podnikové informatiky, projektového řízení
nebo třeba bezpečnosti kódování. Naučíš se pracovat s kvalitním
softwarem, jako např. MATLAB, NX, Symphony atd. To vše s individuálním přístupem, kde nejsi jen číslo v seznamu.
Naučíš se fungovat v týmu
Pracujeme i na týmových projektech. A pokud máš ještě vyšší ambice,
je tu pro tebe International IT week, kde poznáš spoustu lidí z celého
světa a načerpáš neocenitelné zkušenosti.
Jsme světoví
Praxe v zahraničních firmách (např. Kapsh Rakousko) nebo studium
na partnerské škole ve Velké Británii, Dánsku nebo Portugalsku?
Jsme připraveni poskytnout svým studentům ty nejcennější
zkušenosti. Je na tobě, jak svůj čas využiješ, příležitostí budeš mít
dostatek.

APLIKOVANÁ
TECHNIKA PRO
PRŮMYSLOVOU
PRAXI:

APLIKOVANÁ
INFORMATIKA:
Práce s weby – jejich
programování,
bezpečnost, šifrování

Konstruování

Programování,
tvorba a vývoj
aplikací

Modelování
Práce s materiálem
Výrobní procesy
3D tisk
Programování
automatů

Multimédia

C

++

Projektové řízení v IT
Programování v C,
C++, C#
Kryptografie,
šifrování

Nestíháš Den s technikou?
Nevadí!
Den otevřených dveří
je ve středu 30.1.2019, tak přijď!
Zaujal tě Den s technikou? Katedra technických studií
pořádá také letní školy (registrace bude v červnu,
kurzy v průběhu srpna). Sleduj náš web a FB, ať ti nic
neuteče.
www.vspj.cz		

facebook.com/vsp.jihlava

