
Končíš STREDNÚ ŠKOLU a čo ĎALEJ?

Zaujíma Ťa prečo je SKLO pevné, ale krehké,
o koľko sa môže natiahnuť GUMA a prečo? 

Zaujímajú Ťa SOFTVÉRY a výpočtové simulácie?

Zaujíma Ťa čo sa nachádza vo VODE alebo 
v PÔDE a ako sa dajú RECYKLOVAŤ rôzne 

druhy priemyselných ODPADOV?

Tak ŠTUDUJ na vysokej škole, na 
Fakulte priemyselných technológií

(FPT) v Púchove

a vyber si zaujímavý AKREDITOVANÝ
bakalársky študijný program

Podaj si k nám elektronickú prihlášku 
na  www. fpt.tnuni.sk

Bližšie informácie o bakalárskom štúdiu podá 
študijné oddelenie 042/2851814 alebo sa príď 

osobne poinformovať na fakultu.

http://fpt.tnuni.sk/


TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE 
 

F aku l ta  p r iem yse l n ýc h  techn o l óg i í  
v  Pú ch o ve   

 

Máš výtvarný talent, zaujímajú ťa nové technológie a dizajn? 
  

Tak pokračuj na vysokej škole, na Fakulte priemyselných technológií 
(FPT) v Púchove 

a vyber si zaujímavý akreditovaný bakalársky študijný program 
  

Textilná technológia a návrhárstvo 
  

kde získaš vedomosti z priemyselných, textilných a sklárskych 
technológií v spojitosti s návrhom dizajnu finálneho výrobku. 

Počas štúdia sa môžeš podieľať na projektoch riešených pre prax 
a prezentovať svoje práce na domácej a medzinárodnej úrovni. 

 

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom     
štúdiu na FPT v Púchove. 

Po absolvovaní VŠ sa môžeš uplatniť vo všetkých sférach 
textilného, odevného a priemyselného dizajnu, ako aj v oblasti 

základných technológií, návrhárstva, vývoja a výskumu. 
  

Navrhuj odevy, módne doplnky,  poznaj štruktúru a vlastnosti 
materiálov, použi k tomu nové prístrojové vybavenie,  3D tlačiareň, 

aplikuj moderné technológie ako aj počítačové programy 
Rhinoceros, Photoshop v rámci štúdia na fakulte.       

 

Podaj si k nám elektronickú prihlášku  
II. kolo do 31. 7. 2017 

a príď na talentové skúšky  
II. kolo august 2017 

  

http://fpt.tnuni.sk  

Informácie o štúdiu podá študijné oddelenie 042/2851814 

alebo sa príď osobne poinformovať na fakultu. 

http://fpt.tnuni.sk/


TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE 
 

F aku l ta  p r iem yse l n ýc h  techn o l óg i í  
v  Pú ch o ve   

 

Zaujímajú ťa softvéry, výpočtové simulácie, nové technológie a materiály? 
  

Tak pokračuj na vysokej škole, na Fakulte priemyselných technológií (FPT) v Púchove 

a vyber si zaujímavý akreditovaný bakalársky študijný program 
  

Počítačová podpora materiálového inžinierstva 
  

kde získaš vedomosti z výpočtového modelovania, 
simulácií technologických procesov a stanovenia 

materiálových parametrov. Počas štúdia sa môžeš 
podieľať na projektoch riešených pre prax a prezentovať 

svoje práce na domácej a medzinárodnej úrovni. 
  

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať 
v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove. 

Po absolvovaní VŠ sa môžeš uplatniť vo všetkých sférach 
priemyselných odvetví, kde je potrebná počítačová 

podpora v spojení s materiálmi ako aj vo 
vývoji a výskumu. 

 
  

Navrhuj výrobky a materiály pre ne, optimalizuj ich tvar, poznaj štruktúru a vlastnosti 
materiálov, použi k tomu nové prístrojové vybavenie, aplikuj 
počítačové programy metódy konečných prvkov MSC Marc, 

Patran, využi Solid Works a nauč sa programovať nielen 
roboty alebo vytvor prototyp výrobkov na 3D tlačiarni v rámci štúdia 

na fakulte.       

 

Podaj si k nám  

elektronickú prihlášku  
  

http://fpt.tnuni.sk  

Informácie o štúdiu podá študijné oddelenie 
042/2851814 

alebo sa príď osobne poinformovať na fakultu.  

http://fpt.tnuni.sk/


Zaujímajú ťa anorganické, polymérne alebo textilné materiály? 
Zaujíma Ťa environmentálne inžinierstvo?

Tak študuj na vysokej škole, na Fakulte priemyselných technológií 
(FPT) v Púchove

a vyber si zaujímavý akreditovaný inžiniersky študijný program

ktorý Ťa pripraví na pôsobenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby 
technických materiálov, ich technologického spracovania, v oblasti 

kontroly ich kvality a prevádzkovej diagnostiky. 
Prostredníctvom odborných predmetov získaš hlboké znalosti a 
zručnosti v oblastiach polymérnych, anorganických, textilných 

materiálov, environmentálneho inžinierstva.
Počas štúdia sa môžeš podieľať na projektoch riešených pre prax 
a prezentovať svoje práce na domácej a medzinárodnej úrovni.

Absolventi inžinierskeho štúdia môžu pokračovať v doktorandskom 
štúdiu na Slovensku alebo v zahraničí.

Po absolvovaní VŠ sa uplatníš vo všetkých sférach priemyselných a 
hospodárskych odvetví, kde sú potrebné znalosti z oblasti mechanických, 

chemických a fyzikálnych vlastností materiálov.

Využi možnosť počas štúdia pracovať na kvalitnom prístrojovom 
vybavení pod vedením erudovaných výskumných pracovníkov FPT.

Podaj si k nám elektronickú prihlášku 

www. fpt.tnuni.sk
Informácie o štúdiu podá študijné oddelenie 042/2851814

alebo sa príď osobne informovať k nám na fakultu.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVOMATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO

http://fpt.tnuni.sk/


TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Tak poď študovať na Fakultu priemyselných technológií (FPT) v Púchove 

a vyber si zaujímavý AKREDITOVANÝ bakalársky študijný program: 

Materiálová technológia 
 Podaj si k nám 

elektronickú prihlášku 

http://fpt.tnuni.sk 

Informácie o štúdiu podá študijné oddelenie  

042/2851814  

alebo sa príď osobne poinformovať na FPT 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chceš získať základné vedomosti z oblasti výroby, 

skúšania, technologického spracovania, vlastností 

hlavných technických materiálov, ako aj vedomosti 

o chemickom zložení a štruktúre kovových aj 

nekovových materiálov, schopnosti a zručnosti 

v zisťovaní mechanických vlastností, hodnotení 

štruktúry materiálov a vedieť pracovať so 

skúšobnými zariadeniami? 
 

 

 

 

 

http://fpt.tnuni.sk/

