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V·CHT Praha otevfie v Mostû-Velebudicích v záfií 2004
V̆ ukové a studijní centrum. ·kola s více neÏ 170letou tradicí
v˘uky technické chemie bude nabízet v severních âechách
bakaláfiské studium prÛmyslovû orientovaného studijního
programu „Aplikovaná chemie a materiály“ ve formû pre-
zenãního i kombinovaného studia (denního studia i studia pfii
zamûstnání) a také kurzy celoÏivotního vzdûlávání. 

Rozhodnutí vytvofiit v Mostû pracovi‰tû V·CHT Praha je
v˘sledkem iniciativy pracovníkÛ ‰koly, vedení Ústeckého
kraje, mosteckého magistrátu a vût‰iny prÛmyslov˘ch pod-
nikÛ regionu, napfi. Chemopetrolu, âeské rafinérské, Gla-
verbelu Czech, Spolchemie, Setuzy, Chemopharmy a East-
manu Sokolov. Otevfiení studia je v souladu s BoloÀskou de-
klarací a dlouhodob˘m zámûrem M·MT âR, zamûfien˘mi na
zkvalitnûní vysoko‰kolského vzdûlávání a zpfiístupnûní ter-
ciárního vzdûlávání vût‰ímu okruhu zájemcÛ. Severozápadní
region patfií v souãasné dobû k oblastem s nejvy‰‰í neza-
mûstnaností, na druhé stranû je místem pÛsobení velkého
poãtu firem chemického, petrochemického, skláfiského, kera-
mického a farmaceutického prÛmyslu, které budou zamûst-
návat velk˘ poãet chemikÛ – vysoko‰kolákÛ. V·CHT Praha
je proto pfiipravena podpofiit spoleãensk˘ a hospodáfisk˘
rozvoj severozápadního regionu a zároveÀ zv˘‰it spoleãen-
skou prestiÏ technick˘ch profesí. ZaloÏení Centra pfiedsta-
vuje také potenciál pro moÏné budoucí vytvofiení vûdecko-
technologického parku v severozápadním regionu. Centrum
v Mostû není proto odrazem módních iniciativ napfi. typu
„u kaÏdé továrny univerzita“, ale je urãit˘m vyvrcholením
a naplnûním dlouholeté intenzivní spolupráce a vzájemné
podpory Vysoké ‰koly chemicko-technologické v Praze
a prÛmyslov˘ch podnikÛ severozápadního regionu.

V souladu se souãasn˘mi trendy evropského vysokého
‰kolství nebudou uchazeãi o studium v akademickém roce
2004/2005 absolvovat písemné pfiijímací zkou‰ky, ale budou
pfiijímáni pouze na základû ukonãeného stfiedo‰kolského
vzdûlání a posouzení studijních v˘sledkÛ u vybran˘ch pfied-
mûtÛ. Pfiedná‰ky, cviãení a semináfie budou probíhat v˘-
hradnû ve Velebudicích. Laboratorní cviãení budou zaji‰-
tûna v rozsahu dvou aÏ tfií t˘dnÛ za semestr ve specializova-
n˘ch laboratofiích praÏské vysoké ‰koly. Pro nûkterá labora-
torní cviãení, pfiedev‰ím ve tfietím roãníku studia, budou vy-
uÏity laboratofie blízk˘ch prÛmyslov˘ch partnerÛ. Na v˘uce
pfiedmûtÛ zamûfien˘ch na prÛmyslovou praxi se budou v˘-
znamnû podílet ‰piãkoví odborníci z regionálních podnikÛ
a institucí, intenzivní spolupráce s místní prÛmyslovou sfé-
rou je plánována zejména v rámci studentsk˘ch praxí a pfii
vypracovávání závûreãn˘ch bakaláfisk˘ch prací.  

V·CHT bude ve Velebudicích nabízet v rámci bakaláfi-
ského studijního programu „Aplikovaná chemie a materiá-
ly“ dva obory pro prezenãní a kombinované studium a je-
den obor pro prezenãní studium. V rámci oboru „Chemie
a chemické technologie“ získá absolvent studia praktické
znalosti o základních anorganick˘ch a organick˘ch velkoto-
náÏních technologiích, bezpeãnosti práce a ochranû Ïivot-
ního prostfiedí. Seznámí se i se syntézou a v˘robou chemic-

k˘ch specialit. Studium oboru „Chemie a technologie mate-
riálÛ“ nabízí praktické znalosti o v˘robû a vlastnostech
chemick˘ch produktÛ, jako jsou napfi. sklo, keramika, plasty
a kauãuky a biomateriály pro medicínské úãely. Studenti se
seznámí s procesy povrchové úpravy a ochrany kovÛ, s pro-
blematikou ochrany a obnovy kulturních památek a s eko-
logick˘m zpracováním odpadÛ. V oboru „Informatika
a chemie“ urãeném pro prezenãní studium získají studenti
praktické znalosti o základech moderního elektronického
zpracování a publikování informací. Seznámí se s knihov-
nick˘mi a vydavatelsk˘mi postupy a nauãí se aplikovat zís-
kávané znalosti pfii fie‰ení projektÛ t˘kajících se chemie
a Ïivotního prostfiedí. Prakticky zvládnou práci s moderními
technologiemi pro elektronické publikování (e-publishing). 

·iroké spektrum voliteln˘ch pfiedmûtÛ a kreditní systém
umoÏní v‰em studentÛm vytváfiet do urãité míry vlastní stu-
dijní programy. Pro studenty budou pfiipraveny inovované,
elektronické studijní materiály a návody k laboratofiím
a fiada témat samostatn˘ch projektÛ, orientovan˘ch napfi.
u studentÛ pfii zamûstnání na jejich konkrétní pracovní za-
mûfiení. K v˘uce a zároveÀ k samostatné práci a studiu bude
zfiízena v Mostû poãítaãová uãebna, která bude propojena
do sítû Internet i do sítû V·CHT Praha. Studenti tak budou
mít moÏnost plnû vyuÏívat elektronické informaãní zdroje
kvalitnû vybavené ústfiední knihovny V·CHT Praha (napfi.
databáze organick˘ch látek, abstraktÛ i pln˘ch textÛ ãaso-
piseck˘ch ãlánkÛ, databáze nebezpeãn˘ch látek a elektro-
nické encyklopedie). 

Absolventi bakaláfiského studia v Mostû obdrÏí titul ba-
kaláfi (Bc.). Budou pfiipraveni nejen pro pfiímé uplatnûní
v praxi, ale i pro dal‰í pokraãování studia ve dvoulet˘ch na-
vazujících magistersk˘ch a pfiípadnû dal‰ích tfiílet˘ch dok-
torsk˘ch programech, po jejichÏ ukonãení získají titul inÏe-
n˘r nebo doktor. Bakaláfii najdou uplatnûní ve velk˘ch v˘-
robních závodech, v mal˘ch provozech soukromého sektoru
a také ve v˘zkumné sféfie. Uplatní se v poradensk˘ch kance-
láfiích, projekãních spoleãnostech, obchodnû technick˘ch
organizacích a domácích i zahraniãních obchodních spo-
leãnostech, ale i ve státní správû. Absolventi s osvojen˘m
technick˘m a systémov˘m my‰lením mohou po zapracování
nalézt uplatnûní prakticky ve v‰ech technick˘ch oborech. 

Zfiízení a hlavnû samotn˘ provoz V̆ ukového a studijního
centra v Mostû bude vyÏadovat nespornû vysoké finanãní ná-
klady, na kter˘ch se budou podílet nejen V·CHT v Praze, ale
i územní samospráva a prÛmysloví partnefii vysoké ‰koly. Na
druhé stranû v‰ak mostecké Centrum umoÏní ãerstv˘m i star-
‰ím absolventÛm stfiedních ‰kol nebo jin˘ch vysok˘ch ‰kol zís-
kat kvalitní vysoko‰kolské technické vzdûlání v místû jejich
bydli‰tû a s niÏ‰ími náklady neÏ v Praze. Navíc studium tech-
nické chemie nepatfií mezi nûkteré módní obory, u kter˘ch se
jiÏ dnes s vysokou pravdûpodobností pfiedpokládají potíÏe pfii
uplatnûní absolventÛ v praxi, spojené s dal‰ím vynakládáním
finanãních prostfiedkÛ na pozdûj‰í podporu v nezamûstnanosti
a na rekvalifikaci.
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