Přihlašování do zaměření
pro akademický rok
probíhá na přelomu března
a dubna
Přehled předmětů zaměření Technologie a řízení staveb pro 4. ročník:
Semestr

Kód
předmětu

7.

BH009
BH011
BL009
BT003
BV010
BW004
BZ002
BL006
BW005

8.

BW052
BW054
BW056
BW053
BW055

Název předmětu
Projekt – Pozemní stavitelství
Požární bezpečnost staveb
Betonové konstrukce 2
Technické zařízení budov 3
Financování stavební zakázky
Technologie staveb 2
Stavební právo (S, K, M)
Zděné konstrukce (S)
Realizace staveb
PVP Automatizace stavebně
technologického projektování
PVP Management kvality staveb
PVP Stavební stroje
PVP Bakalářský seminář (S-TST)
PVP Specializovaný projekt (S-TST)

Garantující
ústav
PST
PST
BZK
TZB
EKR
TST
SPV
BZK
TST
TST
TST
TST
TST
TST

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
stavbyvedoucí;
stavebně technologický projektant/ka;
asistent/ka stavbyvedoucího;
pracovník/ice ve státní stavební správě;
pracovník/ice oddělení výrobní přípravy stavby;
pracovník/ice oddělení stavebních zakázek;
Další informace najdete zde:
www.fce.vutbr.cz/studium/programy;

I pro tebe je připraveno zaměření

Technologie a řízení staveb
tak neváhej a zaměř se
ve 3. ročníku bakalářského studia

CÍL STUDIA

EXKURZE

 Připravit odborníky pro stavební
a výrobní praxi.
 Možnost pokračování v navazujícím
magisterském oboru Realizace staveb.

VÝUKA
Výuka
specializovaných
předmětů
zaměřených na technologické procesy a na
přípravu a realizaci staveb probíhá
v bakalářském studiu a rozšiřuje se dále
v navazujícím magisterském oboru Realizace
staveb.

Pro propojení teoretických vědomostí
a stavební praxe pořádá Ústav technologie,
mechanizace a řízení staveb řadu exkurzí
na stavbách přímo v Brně a také
na významných stavbách České republiky.

Informace Vám rádi poskytneme na adrese:
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
Veveří 331/95, 602 00 Brno, budova E1
tel.: 54114 7966, fax.: 54114 7967
e-mail: 2490@fce.vutbr.cz
http://www.fce.vutbr.cz

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.
Informace o studiu:
Ing. Radka Kantová, Ph.D.
e-mail: kantova.r@fce.vutbr.cz

Pro výuku i pro semestrální, bakalářské nebo
výzkumné
práce
studenti
využívají
počítačovou učebnu se specializovaným
programovým vybavením na podporu
přípravy a realizace staveb.
Nově je vybudována výuková laboratoř
technologie staveb.

Máš zájem o obor propojený s praxí?
Nebaví tě neustále sedět u počítače
a rýsovat nebo počítat statické
výpočty?

Právě pro tebe je určené zaměření
Technologie a řízení staveb.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  budova E1  6. patro

