


ZCU.CZ

Kdo jsme ?



ZČU / historie ZCU.CZ

1948 vznik Pedagogické fakulty v Plzni
1949 vznik Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE)
1960 vznik strojní a elektrotechnické fakulty v rámci VŠSE 
1990 vznik fakulty aplikovaných věd a ekonomické fakulty



ZČU / historie ZCU.CZ

28. 9. 1991 vznik Západo české univerzity v Plzni
vznikla spojením VŠSE a Pedagogické fakulty
v době založení měla pět fakult.
dnes má devět fakult a dva samostatné vysokoškolské
ústavy
v roce 2016 oslavila 25. výročí založení



ZČU / současnost ZCU.CZ

ZČU se opírá o tradici technických oborů, kterou doplňují
a rozvíjejí obory humanitní, umělecké a zdravotnické.
Klade důraz na kvalitu studia a vysokou odbornost
absolventů.
Rozvíjí špičkový základní, aplikovaný i smluvní výzkum
a spolupráci s praxí.
Je součástí evropského prostoru terciárního vzdělávání.



ZČU / současnost ZCU.CZ

Fakulta aplikovaných věd
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Fakulta ekonomická
Fakulta elektrotechnická
Fakulta filozofická
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta strojní
Fakulta zdravotnických studií

Ústav jazykové přípravy
Nové technologie – výzkumné centrum



ZCU.CZ

Co nabízíme ?



ZČU / studium ZCU.CZ

Vzděláváme téměř 12 000 studentů v bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě.
Nabízíme 200 studijních oborů.
Kreditní systém studia zajišťuje kompatibilitu vzdělávání s požadavky
evropského kreditního systému a prostupnost studia mezi fakultami.
Certifikáty ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation 
System) a Diploma Supplement potvrzují, že naše studijní prostředí plně
odpovídá evropským standardům.



ZČU / přijímací řízení ZCU.CZ

Nabízíme jednoduché a pohodlné přihlášení ke studiu
formou elektronické přihlášky.
V roce 2016 jsme přijali 14 612 přihlášek ke studiu.
Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu, 
případně absolvováním testů SCIO.
Pro přijetí v některých oborech je podmínkou úspěšné
složení ústní nebo talentové zkoušky.



ZČU / absolventi ZCU.CZ

V akademickém roce 2015/16 ukončilo úspěšně studium
2 904 absolventů.
Absolventi ZČU nemají po ukončení studia problém
s uplatněním, zejména absolventi technických oborů.
Při ZČU funguje Klub absolventů, univerzita organizuje
jednou za dva roky Festival absolventů.



ZCU.CZ

Spolupracujeme
s univerzitami

po celém světě



ZČU / internacionalizace ZCU.CZ

Meziinstitucionální dohody – program Erasmus+
28 zemí EU + Norsko, Turecko, Makedonie
324 partnerských univerzit
450 dohod o spolupráci

Další smlouvy o spolupráci
33 zemí po celém světě
107 partnerských univerzit

Rok 2016: 618 vyjíždějících / 477 přijíždějících studentů



ZCU.CZ

Pozornost věnujeme
celoživotnímu vzdělávání



ZČU / celoživotní vzdělávání ZCU.CZ

Odbor celoživotního vzd ělávání
kurzy pro firmy, veřejnou správu i jednotlivce
vzdělávání zaměstnanců univerzity
prezenční i distanční forma

Univerzita t řetího v ěku
12 poboček v Plzeňském a Karlovarském kraji

Kurzy celoživotního vzdělávání na jednotlivých fakultách
a součástech



ZCU.CZ

Jsme bezbariérová
univerzita



ZČU / studium s handicapem ZCU.CZ

Zajišťujeme rovné podmínky pro všechny studenty.
Naše budovy jsou bezbariérové.
V Informačním a poradenském centru ZČU funguje Centrum
poradenských a podp ůrných služeb pro studenty se specifickými
vzdělávacími potřebami.
Poskytujeme osobní, sociální, právní a studijní poradenství, asistenční
služby, možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.



ZČU / zázemí pro studenty ZCU.CZ

6 studentských kolejí v Plzni s kapacitou 2 664 lůžek
2 univerzitní menzy, 3 bufety, 4 kavárny
5 poboček univerzitní knihovny
nové moderní zázemí hlavní knihovny v univerzitním kampusu na Borech,
individuální a týmové studovny
Kulturka: klubovna a coworking – zázemí pro studenty v centru města
pestrá nabídka sportů a sportovišť, půjčovna sportovních potřeb



ZČU / výzkum a vývoj ZCU.CZ

Popularizace v ědy
spolupráce s Techmania Science Center
Dny vědy a techniky (v roce 2016 jedenáctý ročník)
letní školy, příměstské tábory
Olympiáda techniky a tematické dny (např. Den s fyzikou)

Téměř 70 vědeckých, výzkumných a vývojových týmů



ZČU / výzkum a vývoj ZCU.CZ

Úspěchy na poli aplikovaného výzkumu a spolupráce s praxí
Spolupracujeme s Českou televizí na automatickém titulkování živých
televizních přenosů pro neslyšící.
Podíleli jsme se na vývoji pohonné jednotky hybridního autobusu.
Navrhujeme materiály pro novou generaci leteckých motorů.

Získali jsme 35 patentů v ČR, 2 evropské patenty a 13 patentů v USA.
Za posledních deset let jsme podali přes 50 patentových přihlášek. 



ZČU / výzkumná centra ZCU.CZ

NTIS Nové technologie pro informační společnost
RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky
RTI Regionální technologický institut

nová výzkumná centra, vybudovaná v letech 2010–2014 za
podpory EU z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

NTC Nové technologie – výzkumné centrum
samostatný vysokoškolský ústav, založený v roce 2000



ZČU / výzkumná centra ZCU.CZ

Orientujeme se na výzkum, 
experimentální vývoj a inovace

materiálový výzkum
udržitelná energetika
dopravní systémy
průmyslové technologie
systémy řízení
informatika a kybernetika
bioinženýrství



ZČU / výzkumná centra ZCU.CZ

Nejnov ější úsp ěchy
Ve spolupráci Fakultní nemocnice Plzeň a Fakulty aplikovaných věd ZČU 
vznikla nová aplikace MediTab , která napomůže při léčbě pacientů 
jednotek intenzivní péče a slouží pro zadávání záznamů například o lécích 
či vitálních hodnotách přímo u lůžka pacienta. 
Tým výzkumného centra Nové technologie dokončil vývoj vlastní vanadové 
průtočné baterie . Tyto baterie vykazují lepší technické a ekonomické 
parametry než klasické lithium-iontové baterie a v budoucnu najdou využití 
například pro ukládání energie v domácnostech či jako nabíjecí stanice 
elektromobilů.
Tým výzkumného centra RICE jako součást českého konsorcia zvítězil 
v mezinárodním tendru s chytrým zásahovým oblekem smartPRO,
o který mají zájem hasiči ze čtyř evropských zemí.



ZČU / třetí role ZCU.CZ

Již 22 let pořádáme Veletrh pracovních příležitostí, který je největším
veletrhem tohoto druhu v ČR (v roce 2017 180 vystavovatelů, 4,5 tisíce
návštěvníků).
Spolupracujeme s reprezentacemi města Plzně a Plzeňského kraje: 
konference, semináře, společné projekty, podnikatelské vouchery, zapojení
pedagogů ZČU do odborných komisí, kulturní projekty.
Budujeme intenzivní vztahy s praxí – studenti se zapojují do reálných
projektů (např. sociologických průzkumů pro plzeňský magistrát).



ZČU / vize ZCU.CZ

Jsme připraveni na příchod čtvrté pr ůmyslové revoluce.
Reagujeme na oblasti rozvoje v rámci pr ůmyslu 4.0 : robotika, 
automatizace, nové materiály.
Umíme připravit do praxe odborníky schopné pracovat v kombinaci
několika oborů – očekává se poptávka po nových specializacích.
Nevyhraněným studentům pomůžeme objevit, v čem jsou dobří – chceme
pracovat s jejich individualitou , při zachování důrazu na kvalitu studia
a vysokou odbornost absolventů.
Naší výhodou je symbióza technických a humanitních věd: humanitní
a uměleckovědné obory vnášejí do nových technologií lidskou dimenzi.



Děkuji za pozornost


