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Před dvěma lety zahájily ČVUT FD, Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a The University of 

Texas at El Paso, USA (UTEP) společný magisterský joint-degrees studijní program v oboru 

"Doprava a logistické systémy", který na ČVUT FD běží pod hlavičkou nově akreditovaného 

navazujícího magisterského oboru TR – Transportation and Logistic Systems. Studenti oboru TR 

absolvují první rok studia na ČVUT FD a Žilinskej univerzite v Žiline a na druhý rok studia 

potom vyjedou do USA na UTEP. 

V letošním akademickém roce po velmi úspěšném ukončení druhého roku studia na UTEP, 

ČVUT FD a UNIZA získalo dva diplomy celkem osm studentů – čtyři z ČVUT FD, tři z UNIZA 

a jedna studentka z UTEP. Obhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky probíhaly 

prostřednictvím videokonference s účastí profesorů participujících univerzit. V komisi pro 

obhajoby diplomových prací v El Pasu působil i pan děkan prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek. V 

srpnu letošního roku odjedou studovat na UTEP další dva studenti ČVUT FD. 

Na přiložených fotografiích zleva jsou členové hlavní přijímací komise oboru TR, která na svém 

zasedání 4.6.2012 vybrala další tři studenty, kteří začnou studovat první část svého joint-degrees 

studia na ČVUT FD v nadcházejících zimním semestru. Další fotografie je z neformálního 

setkání výkonného týmu projektu dne 23.6.2012, třetí snímek je ze setkání děkana ČVUT FD a 

týmu ATLANTIS s čerstvými absolventy, kteří na výbornou zakončili druhý rok joint-degrees 

studia v USA. Na snímku chybí nyní již Ing. MSc. Markéta Vavrová, která pokračuje ve studiu 

na UTEP v doktorském studijním programu. Poslední snímek je pak z promoce absolventů v El 

Pasu. 

Předání diplomů ČVUT a UTEP našim úspěšným absolventů proběhne 25.9.2012 v Betlémské 

kapli. Diplomové práce Ing. Msc. Alejandry Gallegos, Ing. MSc. Markéty Vavrové a Ing. MSc. 

Nely Blejchařové byly nominovány na Cenu Prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc. a jejich 

autorkám bude během promoce udělena Pochvala děkana za vynikající diplomovou práci. 

Pan děkan a tým ATLANTIS poděkoval při závěrečném setkání našim prvním transatlantickým 

absolventům joint-degrees studijního programu za vzornou reprezentaci ČVUT FD v USA. 

 


