
Navrhuj funkční webové i mobilní aplikace, zaměř se na 
administraci sítí nebo se nauč, jak chránit a zabezpečit data. 
Staň se IT specialistou, odborníkem na kybernetickou 
bezpečnost nebo třeba webdesignérem.

Jaké zaměření si vybereš?Co tě čeká?
Desktopové, mobilní a webové aplikace 
a multimédia

Informační technologie

Den otevřených dveří
17. 12. 2021 a jiné termíny

Podání přihlášek
do 1. 3. 2022

Přijímací zkoušky
12. a 13. 4. 2022

na www.dod.pslib.cz

Kybernetická bezpečnost, 
administrace systémů a internet věcí

Pracuj s chytrými obráběcími stroji, modeluj ve 3D nebo 
sestav automatické obráběcí linky. Staň se konstruktérem, 
obráběčem nebo třeba mechanikem.  
Studuj obor Strojírenství a ve třetím ročníku se rozhodni, 
jaké zaměření tě bude bavit.  

Jaké zaměření si vybereš?Co tě čeká?

Mechatronika

Strojírenství

Počítačová podpora techniky 

Naprogramuj robota, mikropočítač nebo automatickou linku. 
Zařaď se mezi odborníky, kteří rozumí zařízením pro výrobu 
a využití elektřiny. Staň se projektantem, energetikem nebo 
třeba specialistou v aplikaci automatických systémů.
Studuj obor Elektrotechnika a hned v 1. ročníku se zaměř na 
svou specializaci.

Co tě čeká?

Robotika, internet věcí a průmyslové 
řídící systémy

Elektrotechnika
Jaké zaměření si vybereš?

Elektronické systémy, automatizace 
a sdělovací technika
Průmyslová elektrotechnika, výkonová 
elektronika a řídící systémy

Studuj na liberecké 
průmyslovce!

Chceš si vyzkoušet, co u nás budeš studovat? Přihlas se 
na Sobotu s technikou a vyzkoušej si, jaké je být studentem 
průmyslovky. Body za účast se Ti budou počítat k přijímačkám! 
Informace najdeš na našich webovkách.

Průmkařem na zkoušku 

Zajímá tě ještě něco? 
Vyfoť QR kód nebo 
koukni na www.pslib.cz.

www.pslib.cz

CERMAT, z CJL a MAT

/pslibofficialUž nás sleduješ
na sociálních sítích? @pslib_official
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