Si prijatá/-ý!
8 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ NA SJF STU:

1.

2.

3.

4.

Skúsenosti a kvalita

Strojnícka fakulta STU v Bratislave má
viac než 75 ročnú históriu vzdelávania
a vyškolila mnoho odborníkov, ktorí sú
známi doma aj v zahraničí. Strojarina je
veľmi bohatá oblasť s množstvom rôznych smerov a vďaka štúdiu na nej zaistíš
skvelú budúcnosť.

5.

Ubytovanie nebude problém

6.

Študentské formulové tímy

7.

Štipendiá

Kariéra už počas štúdia

Pracovať môžeš častokrát už popri štúdiu,
kedže naša fakulta spolupracuje s rôznymi
špičkovými
priemyselnými
podnikmi,
nevýrobnými organizáciami, uverzitami na
Slovensku a v zahraničí. Naši absoventi majú
nástupný plat až 1 746 €!

Výučba i v anglickom jazyku

U nás môžeš absolvovať bakalárske štúdium aj v anglickom jazyku a získaš tak celosvetové uplatnenie alebo získať jazykový
certifikát IEEE English for Engineering,
ktorý je uznávaný na celom svete.

Ak sa prihlásiš na Strojársku fakultu STU v
Bratislave, budeš môcť po splnení podmienok získať ubytovanie v zrekonštruovanom
Študentskom domove Mladá Garda. K dispozícii máš rôzne športoviská, posilňovňu,
rýchle internetové pripojenie.

Na strojarine nie je nuda ani mimo školy. Ako
jediná fakulta v regióne strednej a východnej
Európy máme tri študijné tímy formúl, ktoré
sa každoročne zúčastňujú súťaží po celej Európe. Je len na teba či chceš pracovať na formule elektronickej, spaľovacej či úspornej.

Prospechové štipendium môžeš poberať už
od nástupu na štúdium. Získať môžeš i sociálne, odborové či mimoriadne štipendium.
Takže štúdium u nás sa naozaj oplatí.

Študovať môžeš i v zahraničí

Podporíme tvoje rozhodnutie študovať na
vybranej európskej univerzite jeden alebo
dva semestre.

Viac na www.studujstrojarinu.sk
alebo www.sjf.stuba.sk

8.

Sme lídrami vo svete
autonómnych vozidiel

Sme prvá fakulta v strednej a východnej
Európe, kde je realizovaný vývoj technológií pre smart autonómne vozidlá a
dopravné prostriedky. V spolupráci so
spoločnosťami Siemens, XenomatiX a
Kyburz sú vyvíjané najmodernejšie technológie autonómnej dopravy umožňujúce
jazdu vozidla bez vodiča.

