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Průvodce 
dnem 

otevřených 
dveří 



vítáme Tě na dnech otevřených dveří VŠCHT Praha. Program je tradičně bohatý, a proto Ti nabí-
zíme doporučení, co a kdy absolvovat. 

Určitě si nenech ujít HLAVNÍ PŘEDNÁŠKY, kde se dozvíš vše potřebné o studiu a podmín-
kách přijetí na VŠCHT a zároveň o nabídce studijních programů našich fakult. Hlavní přednášky 
se konají ve dvou variantách – Fakulta chemické technologie a Fakulta technologie ochrany 
prostředí se představí společně vždy v budově A, Fakulta potravinářské a biochemické tech-
nologie a Fakulta chemicko-inženýrská pak v budově B, vždy v 9:00 a 11:00. Pokud tedy ještě 
nemáš jasno, kterým směrem se při studiu vydat, doporučujeme navštívit postupně přednášky 
v obou budovách (prezentace Ústavu ekonomiky a managementu je součástí úvodního bloku 
všech hlavních přednášek). 

Po skončení přednášek se můžeš vydat na EXKURZE PO FAKULTNÍCH LABORATOŘÍCH, 
které vždy navazují na hlavní přednášky a startují v 9:30 a 11:30. Během exkurze uvidíš nejno-
vější přístroje, na nichž budeš během studia pracovat, a zároveň budeš mít příležitost zeptat 
se průvodců na vše, co Tě zajímá. Mimo fakultní exkurze můžeš navštívit i univerzitní pivovar  
a mineralogické sbírky. 

Kromě přednášek a exkurzí doporučujeme obejít STÁNKY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, kde 
Ti současní studenti povypráví, co studium daného programu obnáší, jaké jsou výhody i úskalí. 
Stánky jsou v provozu od 9:00 do 14:00. 

Na závěr určitě nevynechej DISKUZI SE STUDENTY v posluchárně AI (budova A, 12:00), které 
se neúčastní žádný pedagog ani organizátor, pouze současní studenti VŠCHT. 
Autenticita a upřímnost zaručena.
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BUDOVA A 
9.00 a 11.00

Souhrnné informace o studiu na 
VŠCHT a fakultách FCHT a FTOP

BUDOVA A 
Fakulta chemické technologie – FCHT, 9.30, 11.30, 13.00
Fakulta technologie ochrany prostředí –  FTOP, 9.30 a 11.30
Mineralogické sbírky – 10.30, 12.30, 13.10

BUDOVA B
Fakulta potravinářské a biochemické technologie – FPBT, 9.30 a 11.30 
Fakulta chemicko-inženýrská – FCHI, 9.30 a 11.30 
Exkurze po univerzitním pivovaru 9.45, 11.45

BUDOVA A i B 
9–14 hodin

BUDOVA A, posluchárna AI
12.00

BUDOVA B
9.00 a 11.00

Souhrnné informace o studiu na 
VŠCHT a fakultách FPBT a FCHI

Program
Hlavní přednášky

Exkurze po fakultních laboratořích

Stánky studijních programů

Diskuze se studenty
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Fakulta chemické technologie – FCHT
Fakulta technologie ochrany prostředí – FTOP
Fakulta potravinářské a biochemické technologie – FPBT
Fakulta chemicko-inženýrská – FCHI
Ústav ekonomiky a managementu – ÚEM
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Thákurova ul.

Studentská ul.

Zikova ul.

České vysoké 
učení technické (ČVUT)
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Hlavní vchod 
do budovy B

Hlavní vchod 
do budovy A

4 5

Vítězné 
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Budova
přízemí

suterén

A

Fakulta technologie ochrany prostředí –  FTOP
Stánky studijních programů

• Energie a paliva
• Voda a prostředí
• Ekotoxikologie a enviromentální analýza

ODPOČINKOVÁ ZÓNA

Výchozí bod pro FAKULTNÍ EXKURZI PO LABORATOŘÍCH FTOP – VIZ STRANA 8
9.30, 11.30 

VSTUP DO BUDOVY A 
(naproti Národní technické knihovně)
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FTOPFTOP

UHELNA
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1. patro
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• Chemie
• Fyzikální a výpočetní chemie
• Analytická a forenzní chemie

Fakulta chemické technologie – FCHT
Stánky studijních programů

Ústav ekonomiky a managementu – ÚEM
Stánek studijního programu

Fakulta chemicko-inženýrská – FCHI
Stánky studijních programů

• Chemie a technologie materiálů
• Bioinformatika a chemická informatika 
• Technologie konzervování-restaurování  
  objektů kulturního dědictví

• Ekonomika a management

Výchozí bod:
FAKULTNÍ EXKURZE PO LABORATOŘÍCH FCHT 9.30, 11.30, 13.00
MINERALOGICKÉ SBÍRKY 10.30, 12.30, 13.10

• Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl 
• Chemie a chemické technologie
• Chemie biomateriálů pro medicínské využití
• Syntéza a výroba léčiv

POSLUCHÁRNA

FCHT

AI

FCHIFCHT ÚEM

Budova

A PŘEDNÁŠKY

Souhrnné informace o studiu na VŠCHT a fakultách FCHT a FTOP
9.00 a 11.00

Diskuze se studenty 
12.00
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Budova suterén
přízemíB

FCHI FCHI

POSLUCHÁRNA

PŘEDNÁŠKY
Souhrnné informace o studiu na fakultách FPBT a FCHI
9.00 a 11.00

po
 s

ch
od

ec
h 

do
lů

po
 s

ch
od

ec
h 

do
lů

FPBTBI

VSTUP DO BUDOVY B
(naproti ČVUT – blíž k metru)

• Chemické inženýrství a bioinženýrství
• Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

• Technologie potravin 
• Forenzní analýza a analýza potravin 
• Biochemie a biotechnologie

Výchozí bod:
FAKULTNÍ EXKURZE PO LABORATOŘÍCH  FPBT 9.30, 11.30 
EXKURZE PO UNIVERZITNÍM PIVOVARU 9.45, 11.45

Fakulta chemicko-inženýrská – FCHI
Stánky studijních programů

INFO

Výchozí bod:
FAKULTNÍ EXKURZE PO LABORATOŘÍCH  FCHI 9.30, 11.30

Fakulta potravinářské a biochemické technologie – FPBT
Stánky studijních programů
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Budova

B
1. mezipatro

TUTOŘI

TUTOŘI A STUDENTSKÉ SPOLKY

Tutoři jsou studentský spolek s hlavním cílem poradit ostatním studentům, kdykoliv 
potřebují. Poradíme i vám, uchazečům! Ať už o studiu, kolejích, zápisech, studiu  
v zahraničí, či vlastně úplně o čemkoliv. 

Zároveň Tutoři na DOD zastupují všechny další studentské spolky na škole – přijď te 
zjistit, co vše lze dělat při škole – VŠCHT se pyšní jednou z nejhouževnatějších  
a nejaktivnějších studentských obcí.

Když nás nestihneš navštívit, neváhej napsat na e-mail: tutori@vscht.cz, 
jsme tu pro TEBE!

Máš dotazy? Napiš na info@vscht.cz nebo se ptej na 
chatu webu studuj.vscht.cz.


