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FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT
OTEVŘE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM LABORATOŘ MODELŮ
S PLASTINOVANÝMI LIDSKÝMI TĚLY
Chcete vidět DNA z rostlinného materiálu, anatomickou laboratoř
s plastinovanými těly, robotické systémy z lega nebo simulace chodu
call centra? Pak se zúčastněte interaktivního Dne otevřených dveří
Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení
technického v Praze (FBMI). Ten se koná v pátek 8. února 2019 od
11.00 hod. v budově fakulty na adrese nám. Sítná 3105, Kladno.
Zájemci o studium budou moci v 11.00 hodin využít prezentace o studiu
na FBMI, kde jednotlivé studijní obory představí studenti a podělí se
o své vlastní zkušenosti se studiem.
Po prezentaci si návštěvníci budou moci prohlédnout specializované
laboratoře, být svědky nevšedních experimentů a některé z nich si
i sami vyzkoušet.
Na simulovaném pracovišti jednotky intenzivní péče budou pro
návštěvníky připraveny úlohy spojené s umělým pacientem, včetně
umělé plicní ventilace s použitím animálního modelu.
K vidění bude první prototyp mikrovlnného systému pro detekci
a klasifikaci cévních mozkových příhod v ČR a realistické modely lidské
hlavy. Doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. k tomu dodává: „Současně si zájemci
budou moci otestovat již hotový aplikátor pro mikrovlnnou hypertermii
na agarovém modelu léčené oblasti.“
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Odborníci seznámí zájemce s různými druhy implantátů používaných
v lidském těle, např. potaženou srdeční chlopeň, zubní implantát,
fixační šroub či cévní náhrady.
Pro zájemce o zdravotnické obory bude výjimečně pro veřejnost
otevřená laboratoř anatomických modelů s plastinovanými lidskými
těly s detaily pohybové soustavy a vnitřních orgánů. Nebude chybět ani
ukázka nově pořízených sofistikovaných celotělových simulátorů –
kojenec, dítě a dospělý člověk a rovněž plně vybavená fakultní sanita.
Bezpečnostní obory připravily simulaci chodu call centra tísňové linky.
Více o akci, studijních programech a Fakultě biomedicínského
inženýrství ČVUT naleznete na stránkách http://fbmi.cvut.cz.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou
Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském
kraji. Fakulta byla založena v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství a v současné
době se počet studentů, kteří na ní studují v bakalářském, magisterském i doktorském studiu, blíží číslu
2 000. Více informací najdete na www.fbmi.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým
školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická,
jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství,
informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19
nabízí ČVUT svým studentům 94 studijních programů a v rámci nich 575 studijních oborů. ČVUT
vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou
dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT
umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových
univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical,
Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and
Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na
201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na
151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built
Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě.
V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak
stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete na www.cvut.cz.

