PREČOŠTUDOVAŤNANAŠEJFAKULTE
ź Absolventi fakulty patria medzi 6% najlepšie zarábajúcich absol-

ventovjednotlivýchštudijnýchprogramovvysokýchškôlvSR.
ź Štúdium perspektívnych študijných programov v súlade s požia-

davkamipraxe.
ź Vysokámierazamestnanostiabsolventovfakulty.
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ź Prepojenie teoretickej výučby s praktickými cvičeniami v labora-

tóriách,exkurziamiaodbornoupraxou.
ź Získanievysokejúrovnepraktickýchexperimentálnychzručnostíz

oblastidiagnostikymateriálov,požadovanýchuzamestnávateľov.
ź Získaniepraktickýchskúsenostísprácouskomerčnýmisoftvérmi:

Adams,Adina,Nastran,Dytran,Patran,Marc,Matlab,SolidWorks,
ProinžinierCosmos,Mathematica,aďalších.
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ź Možnosť riešiť odborné problémy z praxe formou záverečných

prác,čímvznikajúvýbornépredpokladypreuplatnenieabsolventovfakultyvodbore.
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ź Vysoká úroveň vzdelávacieho procesu s aktívnou účasťou

odborníkovzpraxeainýchakademickýchavedeckovýskumných
inštitúcií.

Oddelenie
priemyselného
dizajnu

KONTAKTNÉINFORMÁCIE

ZASLANIEPRIHLÁŠKY
Informácie potrebné na zaslanie prihlášky nájdete na našej
webovej stránke v sekcii uchádzači, alebo kontaktujte študijné
oddelenie.
FPT

+421327400814
Ing.ZdenkaPeclerová

www.fpt.tnuni.sk
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POČÍTAČOVÁPODPORAMATERIÁLOVÉHO
INŽINIERSTVA(Bc.)
Absolventizískajúpotrebnévedomostiznumerickejanalýzyasimulácietechnologickýchprocesov,výpočtovéhomodelovaniaasimulácie zaťaženia súčiastok z technických materiálov, s cieľom ich
optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Majú
základnévedomostizoblastivýroby,technologickéhospracovania,
degradácie a experimentálneho hodnotenia vlastností rôznych
druhovtechnickýchmateriálov.

MATERIÁLOVÉINŽINIERSTVO(Bc.)

FAKULTAPRIEMYSELNÝCHTECHNOLÓGIÍ
Fakulta priemyselných technológií je výnimočná predovšetkým
priamouväzbounapriemyselnúprax.Pripravujeabsolventovprepotreby praxe v rámci perspektívnych študijných programov vo
všetkýchtrochstupňochvysokoškolskéhoštúdia.Svojímzameraním
predstavujeunikátvrámciSRvovýchoveodborníkovvoblastimateriálového inžinierstva so špecializáciou na priemyselne významné
materiályakompozity,dizajn,environmentálneinžinierstvoanumerickú analýzu a simuláciu technologických procesov. Absolventi
fakultypatriamedzi6%najlepšiezarábajúcichabsolventovvšetkých
vysokýchškôlnaSlovensku.
Fakultaponúkavysokúkvalituštúdianaperspektívnychštudijných
programoch vo všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia. Významnáčasťštúdiaprebiehavpraxiapripravujeodborníkovvoblastiachpolymérnych,anorganických,kovovýchakompozitnýchmateriálov, textilných materiálov a návrhárstva, dizajnu, environmentálnehoinžinierstva,numerickejanalýzyasimulácietechnologických
procesov. Fakulta disponuje špičkovým technickým vybavením
a kvalitným laboratórnym zázemím, ktoré zahŕňa 20 špecializovanýchavýučbovýchlaboratórií,ateliérya5modernýchučebníinformačnýchtechnológií.Fakultamátiežvlastnúknižnicuodbornejliteratúrysoštudovňou.Ubytovanieštudentovzabezpečujeinternát
priamovareálifakulty.

PRAXPOČASŠTÚDIA
Fakultajevýnimočnápredovšetkýmpriamouväzbounaprax.Študentimajúmožnosťabsolvovaťodbornúprax,atraktívnetréningové
pobytyacelýradexkurziívovýrobnýchprevádzkach.Témyzáverečnýchprácsúzadávanénazákladepožiadaviekpraxe,čímsavytvára
možnosťrealizáciezískanýchvýsledkovavznikajúvýbornépredpokladypreuplatnenieabsolventov.Svojímzameranímnapriemyselne
dôležité materiály v kombinácií s dizajnom, environmentálnymi
aspektmi a numerickou analýzou a simuláciou technologických
procesov fakulta predstavuje unikát v rámci SR. Na základe prieskumov uskutočnených priamo u zamestnávateľov, bol inžiniersky
študijnýprogramMateriálovéinžinierstvozaradenýdoskupiny100
vybranýchnajperspektívnejšíchštudijnýchprogramovnaSlovensku.

Absolventi získajú vedomosti z oblasti výroby, technologického
spracovaniaaexperimentálnehohodnoteniavlastnostírôznychdruhovtechnickýchmateriálov.Získajútiežvedomostizoblastiskúmaniavplyvovtechnologickýchprocesovvýrobymateriálovnaživotné
prostredie,sdôrazomnaprocesyvývojanovýchprogresívnychtechnológiíamateriálov,recyklačnýcharemediačnýchtechnológiíhlavných druhov priemyselných odpadov a zavádzanie máloodpadovýchabezodpadovýchtechnológiídopraxe.

MATERIÁLOVÁTECHNOLÓGIA(Bc.)
Absolventimajúzákladnévedomostizoblastivýroby,skúšania,technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných
druhov technických materiálov. Získajú základné vedomosti o
chemickomzloženíaštruktúrekovovýchajnekovovýchmateriálov,
ako aj schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností,
hodnotení štruktúry materiálov a vedia pracovať so skúšobnými
zariadeniami.

TEXTILNÁTECHNOLÓGIAANÁVRHÁRSTVO(Bc.)
Absolventi získajú vedomosti z priemyselných, gumárenských,
textilných a sklárskych technológií v spojitosti s návrhom dizajnu
finálnehovýrobku.Nájduuplatnenievovšetkýchsférachtextilného
a priemyselného dizajnu, ako i v oblasti základných technológií,
návrhárstva,vývojaavýskumu.

MATERIÁLOVÉINŽINIERSTVO(Ing.)
Absolventjekomplexnepripravenýnapôsobenievoblastivýskumu,
vývojaavýrobytechnickýchmateriálov,ichtechnologickéhospracovania,voblastikontrolyichkvalityaprevádzkovejdiagnostiky.Prostredníctvom povinne voliteľných a výberových predmetov získa
hlboké znalosti a zručnosti v oblastiach polymérnych, anorganických, kovových a textilných materiálov a kompozitov, fyzikálneho
inžinierstva materiálov, environmentálneho inžinierstva a modelovaniaasimuláciezaťaženiasúčiastok.

MATERIÁLY(PhD.)
Cieľom vzdelávania v doktorandskom študijnom programe materiály,jevýchovaodborníkovshlbokýmivedomosťamizoblastífyzikálnychachemickýchvlastností,širokéhospektrapriemyselnevýznamnýchmateriálov,diagnostikyapočítačovejsimulácieichfyzikálnych, mechanických a chemických vlastností. Absolvent vie
samostatneriešiťproblémyzoblastiširokéhospektrakonštrukčných
materiálovanazákladehlbokýchteoretickýchvedomostíapraktickýchzručnostípredikovaťichúžitkovévlastnosti.

VÝHODYPREŠTUDENTOV
ŠtudentiFakultypriemyselnýchtechnológiímajúvýbornémožnosti
absolvovaťodbornúprax,atraktívnetréningovéprogramyacelýrad
exkurzií vo výrobných prevádzkach podľa špecializácie. Témy
záverečnýchprácsúzadávanénazákladepožiadaviekpraxe,čímsa
vytváramožnosťrealizáciezískanýchvýsledkovavznikajúvýborné
predpoklady pre uplatnenie absolventov. Študenti získavajú
praktické zručnosti v laboratóriách fakulty a v špecializovaných
laboratóriáchvpraxi.Veľkouvýhodoujeajlokalizáciafakultyvtesnej
blízkosti spoločnosti Continental, najväčšieho zamestnávateľa
absolventov fakulty, s novootvoreným Technologickým centrom,
ktoré poskytuje unikátne možnosti ich uplatnenia. Inžiniersky
programMateriálovéinžinierstvojejednýmznajperspektívnejších
ŠP v SR. Absolventi fakulty patria medzi 6% najlepšie zarábajúcich
absolventovvšetkýchštudijnýchprogramovvysokýchškôlvrámci
Slovenska.
UPLATNENIEABSOLVENTOV
Absolventinájduuplatnenievpriemyselnýchpodnikochvoblastivýrobytechnickýchmateriálov,ichspracovanianapolotovaryavýrobkyvrátanevýslednéhodizajnuakontrolyichkvality.Absolventisú
komplexnepripravenínapôsobenievoblastivýskumu,vývojaavýroby technických materiálov, ich technologického spracovania na
polotovaryavýrobky,akoajvoblastikontrolyichkvalityaprevádzkovejdiagnostiky,dokážusamostatneviesťprojektyaprevziaťzodpovednosťzaichrealizáciu.Absolventidoktorandskéhoštúdiasúpripravenísamostatnevedeckypracovaťaviesťvedeckýtím.Uplatnenienájduvovýskumnýchústavoch,nauniverzitách,akoajvriadiacichfunkciáchpodnikovsorientáciounavýrobupolymérnych,anorganických,kovovýchatextilnýchmateriálov,kompozitovatenkých
vrstiev, vrátane diagnostiky, skúšobníctva, výpočtového modelovaniaasimulácie.

