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Studenti FAI na STOČ v Ostravě
Dne 26. dubna 2018 se studenti a
akademičtí pracovníci Fakulty
aplikované informatiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně zúčastnili již
23. ročníku soutěže Studentské
tvůrčí a odborné činnosti (STOČ).
Tentokrát
byla
soutěž
organizována spřátelenou Fakultou
strojní VŠB-TU v Ostravě. Soutěž
byla stejně jako v minulém ročníku
určena nejenom pro studenty
bakalářského a magisterského
studia na vysoké škole, ale také pro
studenty středních škol.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem
39 prací studentů z vysokých škol
ČR, Slovenska a Polska. FAI
nominovala do soutěže hned 14
prací, ze kterých se 4 práce
umístily na medailových pozicích.
Do
hodnotících
panelů
v jednotlivých sekcích zasedli také
akademičtí pracovníci FAI.
Velmi dobrou úroveň soutěže a její
nezpochybnitelný
význam
dokresluje i účast zástupců z firem
a
průmyslu
v
hodnotících
panelech. Zástupci firem ABB
s.r.o., Varroc Lightning Systems
s.r.o., Pantek s.r.o., Microsys s.r.o.,
CID a.s. a Hella s.r.o. hodnotili
úroveň prezentovaných prací.
Zároveň studentům prezentovali
možnosti budoucího pracovního
uplatnění a zejména oceněným
soutěžícím předali hodnotné ceny.
Navázat na letošní úspěchy našich
studentů mohou další studenti FAI

hned počátkem dubna roku 2019,
kdy se soutěž bude konat ve Zlíně
a organizace se ujme naše fakulta.
Počty přihlášených uchazečů do
1. kola přijímacího řízení pro
akademický rok 2018/2019
Ke dni 1. června 2018 bylo do
bakalářských studijních oborů
přihlášeno celkem 536 uchazečů,
z toho 419 do prezenční formy
studia
a
117
do
formy
kombinované. V magisterských
studijních oborech bylo přihlášeno
75 uchazečů do prezenční formy a
121
uchazečů
do
formy
kombinované. Celkem bylo tedy
do magisterských oborů přihlášeno
196 uchazečů.
Úspěšné
FAI

habilitace

pracovníků

Ve středu 16. května 2018 se
uskutečnilo zasedání Vědecké rady
Fakulty aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Na tomto zasedání proběhla
úspěšná
habilitační
řízení
pracovníků FAI Ing. Radka
Matušů, Ph.D. a Ing. Libora
Pekaře, Ph.D.
Workshop pro studenty 3. a 5.
ročníků
Fakulta aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
uspořádala ve středu 14. března
2018 Workshop pro studenty
třetích a pátých ročníků prezenční
formy studia. Cílem pracovního
setkání studentů a zástupců firem
bylo
představit
studentům

posledních ročníků bakalářského a
magisterského
stupně
studia
pracovní nabídky a možnosti
spolupráce s firmami.
Student
FAI
oceněn
na
slavnostním Galavečeru UTB
2018
Dne 17. dubna 2018 proběhl
v prostorách rektorátu slavnostní
Galavečer UTB 2018, na kterém
byli oceněni studenti jednotlivých
fakult Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně, kteří se nějakým způsobem
zasloužili
o
dobré
jméno
univerzity. Za FAI byl oceněn
student doktorského studijního
programu Ing. Stanislav Kovář.
Důvodem ocenění byla jeho
dlouhodobá a soustavná práce při
propagaci FAI.
Robogames na FAI
V pátek 9. února 2018 proběhl
v rámci Dne otevřených dveří na
FAI druhý ročník robotické
soutěže Robogames. Soutěž byla
otevřena pro studenty Fakultních
škol FAI, ale také studentům všech
dalších středních škol, žákům
základních škol a robotickým
kroužkům. Soutěže se zúčastnilo
celkem 47 soutěžících. Cílem
Robogames
je
dát
žákům,
studentům a jejich pedagogům
motivaci pro další rozvoj jejich
dovedností a poskytnout jim
prostor pro setkání a výměnu
zkušeností.
Příspěvky do Info FAI lze zasílat
na kubalcik@fai.utb.cz

