Si prijatá/-ý!
7 dôvodov prečo študovať na FEI
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Bezstarostná budúcnosť
Naši absolventi sú najžiadanejší na trhu
práce. Máme skoro 100% zamestnanosť
a priemerný plat absolventa je 1511,– €.
S FEI STU máš zaručenú a bezstarostnú
budúcnosť. Pridaj sa k nám, študuj FEI
STU - Má to zmysel.

Moderné internáty iba
5 minút od fakulty
Nové, zrekonštruované internáty
v „študentskom mestečku“ Mlynská
dolina sú iba 5 minút od fakulty a 10
minút od centra Bratislavy. Jednoduchšie
to už nemôže byť. Poď si to vyskúšať.

Absolventi našej fakulty dlhodobo patria
medzi najžiadanejších na trhu práce.
Aj preto spolupracujeme s najlepšími
a najšpičkovejšími firmami na Slovensku,
ktoré ponúkajú prax a prácu našim
študentom už počas štúdia. Všetci
naši študenti majú široké možnosti pri
výbere zamestnania. Vaša budúcnosť po
absolvovaní FEI STU je zabezpečená!
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Najmodernejšie technológie
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Šport, zábava, voľný čas
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Štipendium

Unikátny vesmírny program
Ako jediná fakulta na Slovensku
spolupracujeme s Dr. Musilovou,
ktorá sa zúčastňuje pod hlavičkou
NASA simulovaných misií na Mars. Dr.
Musilová bude mať exkluzívne prednášky
o vesmírnych technológiách. Pridaj sa aj
ty k vesmírnemu programu na FEI STU.

Prax a práca počas štúdia

Vedci na našej fakulte pracujú
s unikátnymi a modernými prístrojmi.
Neustále pracujeme na vylepšovaní
nielen vybavenia, ale aj priestorov našej
fakulty. Za posledné roky sa u nás usídlilo
Národné centrum robotiky i Národné
laserové centrum a pre všetky nádejné
projekty sme vybudovali Coworking
centrum.

Okrem kvalitného štúdia ti ponúkame
dokonalé športové vyžitie - telocvične,
plaváreň, fitnes, univerzitné ligy,
množstvo športov. Čaká ťa skvelá
zábava na beániách, „krúžkoviciach“,
lyžovačkách a množstve iných akcií, ktoré
organizujeme.

Prihlás sa na FEI STU a môžeš získať
štipendium. Úspešný študent môže
tento rok dostať až 1 440,– € od
druhého ročníka a 1 020,– € od prvého
ročníka. FEI STU tak rozdelí študentom
prostredníctvom štipendií viac ako 490
tisíc eur.

Má to zmysel 99%
www.matozmysel.sk

absolventov
sa uplatní

2 940 €

je priemerný plat
absolventa po 5 rokoch
praxe

