Na koho a v čem se lze v současnosti obrátit?
Ústav přístrojové a řídicí techniky – Ú12110 je současný název pracoviště, které navazuje na tradici původního pracoviště založeného prof. Baldou. Ústav vznikl v roce 1998 spojením tří tehdejších kateder, Katedry automatického řízení, Katedry elektrotechniky a Katedry přesné mechaniky a optiky. Rozsah odborností, které se na
ústavu pěstují, je velmi široký, ale všechny jsou soustředěny k návrhu a analýze řídicích systémů a přístrojů.
Ústav je členěn do tří odborů: Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky, Odbor elektrotechniky a
Odbor přesné mechaniky a optiky. Záměrem při restrukturalizaci vnitřní struktury fakulty bylo spojit katedry s
příbuzným programem do společného celku a tak využít synergický efekt vzájemné spolupráce. V případě Ústavu přístrojové a řídicí techniky se tento záměr, na rozdíl od některých jiných ústavů (během uplynulých 15 let se
tři ústavy rozdělily zase zpět), vydařil a současné tři odbory se ve vzájemně výhodné spolupráci podílí na zajišťování výuky 4letého bakalářského oboru (Informační a Automatizační Technika), 2letého navazujícího oboru
Přístrojová a řídicí technika a doktorského oboru Technická kybernetika. Kromě toho v základním studiu pracovníci ústavu zajišťují výuku předmětů Počítačem podporované studium, Elektrické obvody a elektronika,
Elektrické stroje a pohony, Automatické řízení a Technická měření a dále celou řadu předmětů v dalších oborech
bakalářského a magisterského studia.
Detaily o personálním složení a výzkumných a pedagogických aktivitách lze nalézt na stránkách ústavu
http://control.fs.cvut.cz/. Stručný výtah o složení a osobním odborném zaměření zde uvádíme.
K 1. 1. 2013 pracovalo na plný nebo částečný úvazek na ústavu celkem 45 pracovníků z toho 8 profesorů, 8 docentů a 15 asistentů. V doktorském studiu bylo zařazeno 16 prezenčních a 13 kombinovaných doktorandů.
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