
 

 

 
 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

tel: +420 475 286 117 
email: jana.kasanicova@ujep.cz 

web: www.ujep.cz 
 

MY JSME UJEP 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                          Ústí nad Labem dne 31. 1. 2022 
 
ÚSTEČTÍ STROJAŘI OTEVÍRAJÍ SVÉ DVEŘE 
 
Také Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  
v Ústí nad Labem pořádá 3. 2. 2022 Den otevřených dveří. Při té příležitosti 
budou veřejnosti zpřístupněny nové laboratoře. 
 
Fakulta strojního inženýrství připravuje na 3. 2. 2022 Den otevřených dveří pro 
zájemce o studiu. Prostory, ve kterých se vzdělávají budoucí inženýři, budou 
kromě středoškoláků přístupné i široké veřejnosti. Studenti a zaměstnanci 
fakulty od 9:00 do 15:00 h představí návštěvníkům zdejší možnosti studia  
a provedou fakultními budovami i  laboratořemi. 
 
„Snažíme se každý rok nalákat studenty středních škol k nám na fakultu  
a připravit pro ně zajímavý program tak, aby v nich vzrost zájem o 
vysokoškolské vzdělání. Nabízíme nové studijní obory, které reflektují potřeby 
kraje a po kterých je již tradičně vysoká poptávka ," říká vedoucí Ústavu strojů a 
energetiky doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. 
 
Den otevřených dveří je již tradiční každoroční akcí, která probíhá na všech 
fakultách UJEP. Po minulých dvou letech, ovlivněných covidovou pandemií, se 
opět vrací do své prezenční podoby. 
 
„Den otevřených dveří je pro naš i fakultu jedinečnou příležitostí, jak se osobně 
setkat se zájemci o studium a zjistit, jaké mají představy a očekávání. Zároveň 
jim můžeme ukázat naše aktivity přímo v laboratořích, a to od slévání hliníku, 
přes elektronovou mikroskopii, až po kolaborativní roboty. Proto se na všechny 
potencionální zájemce, ale i zvídavé kolemjdoucí, velmi těšíme," doplňuje Ing. 
Michal Lattner, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy FSI UJEP. 
 
Fakulta strojního inženýrství loňský rok oslavila 15 let od svého vzniku a za tu 
dobu již vychovala stovky absolventů technických oborů působících  
v nejrůznějších odvětvích průmyslu zejména v Ústeckém kraji. V současné 
době nabízí šest bakalářských studijních oborů, čtyři navazující magisterské  
a jeden doktorský. Zájemci o studium mohou své přihlášky posílat  do 2. 5. 
2022.  
 
Program DOD na FSI UJEP 
 
Covid-19 Podmínky vstupu na DOD 2022 
 
Adresa: Kampus UJEP, Pasteurova 7, Ústí nad Labem 
 
Fotografie k volnému užití: Exkurze středoškoláků na FSI UJEP; archiv UJEP  
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