
 

 

     Výuka na fakultě je v současné době realizována v 9 baka-
lářských studijních programech, 6 studijních programech 
navazujícího magisterského studia a 8 doktorských studijních 
programech. Celkem výuka probíhá ve 43 studijních oborech. 
     Studenti bakalářského stupně studia mohou u nás studovat 
obory: Chemie a technická chemie, Anorganické materiály, 
Polymerní materiály a kompozity, Farmakochemie 
a medicinální materiály, Hodnocení a analýza potravin, Poly-
grafie, Klinická biologie a chemie, Zdravotní laborant, Povr-
chová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů, Ochrana 
životního prostředí, Ekonomika a management chemických 
a potravinářských podniků. Nabídka tedy zahrnuje nejen stu-
dium čistě chemických oborů, biologických a biochemických 
oborů, ale také oborů zaměřených velice prakticky na výkon 
budoucího zaměstnání, oborů analytických a ekonomických. 
Stejně jako v letech minulých, byla náplň studijních oborů 
inovována a byly do předmětů zavedeny nejnovější vědecko-
technické poznatky. Naše fakulta dbá na to, aby byly vyučo-
vány vždy nejnovější a moderní trendy v dané studijní disci-
plíně. Toto je možné pouze díky tomu, že zde vyučují meziná-
rodně uznávaní významní vědci – učitelé. Velikou výhodou 
absolventů naší fakulty je, že bez problémů mohou dále po-
kračovat v navazujícím magisterském studiu ve všech zvole-
ných studijních oborech a dále v doktorském studiu. Nemůže 
tedy nastat případ, aby vynikající student bakalářského studia 
nemohl dále u nás pokračovat ve studiu. Studenti jsou již od 
nižších ročníků zapojováni do vědecko-výzkumné činnosti 
kateder a ústavů naší fakulty, dosahují i vynikajících výsledků 
v domácích i zahraničních soutěžích a jsou rovnocennými 
partnery svých učitelů – výzkumníků. Nezanedbatelné je 
i vybavení fakulty přístrojovou technikou, která je každoročně 
inovována nákupy řádově v desítkách milionů korun. Také 
samotná budova fakulty je jedním z nejmodernějších vysoko-
školských pracovišť. Studenti se od 1. ročníku dostávají do 
nejmodernějších laboratoří s vysoce kvalitním vybavením. 
     Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice má 
v rámci Erasmu, Cepusu a dalších mezivládních dohod mož-
nost vysílat studenty všech stupňů studia do zahraničí na stu-

dium, ale i na odborné praxe. Smlouvy o vzájemné výměně 
studentů jsou podepsány nejen téměř se všemi univerzitami 
v Evropě, ale i v Japonsku, Číně, USA a dalších zemích. Stu-
denti získají jiný pohled na studovaný obor, zdokonalí se 
v jazyce, získají kontakty a v neposlední řadě poznají i nové 
přátele.   
     Absolventi fakulty mají téměř 100% uplatnění na trhu 
práce, velice lehce získávají dobře honorovaná zaměstnání. 
Poptávka po absolventech naší fakulty ze strany průmyslo-
vých podniků, výzkumných a vědeckých pracovišť je vyšší 
než počet absolventů, které může fakulta nabídnout. Absol-
venti nacházejí i zaměstnání v zahraničí, především v západní 
Evropě a je jen potěšitelné, že se jedná o pracovní pozice 
odpovídající jejich dosaženému stupni vzdělání.  
     Velikou výhodou Fakulty chemicko-technologické 
v Pardubicích je bezproblémové ubytování našich studentů. 
Ubytování je v kampusu univerzity a vzdálenost od naší fa-
kulty je několik desítek metrů. Studenti se tedy nemusí složitě 
dopravovat na výuku a do laboratoří.  
     Studenti fakulty se mohou také realizovat 
v mimoškolských aktivitách. Již přes šedesát let u nás působí 
Vysokoškolský sportovní klub, který zahrnuje snad všechny 
sportovní disciplíny. Univerzita má dnes pro naše studenty 
dvě nové tělocvičny, loděnici a tenisové kurty. Na naší škole 
také již desítky let působí Vysokoškolský umělecký soubor, 
který dosahuje řady ocenění na domácí i zahraniční hudební 
scéně. Dá se opravdu s klidným svědomím říci, že na Fakultě 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice panuje přátel-
ská a dělná atmosféra. Studentům se zde studuje dobře, přes-
tože je studium velice náročné. Je třeba také připomenout, že 
Pardubice jsou nejen městem univerzitním, ale také městem 
sportu – můžeme jmenovat extraligový hokej, nejtěžší dostih 
na kontinentě Velkou pardubickou a plochodrážní závod 
o Zlatou přilbu. Pardubice jsou také městem kultury – jsou 
sídlem Východočeského divadla v Pardubicích a Východočes-
ké filharmonie. 
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