Program Dne otevřených dveří
9.30 Setkání s pedagogy a studenty
až Po celý den jsou pro vás připraveny stánky
15.00 v Ateliéru D, kde se můžete setkat osobně
s pedagogy i studenty studijních oborů.
9.30 Studenti studentům
až Možnost setkat se a popovídat si se zástupci
15.00 studentských organizací v místnosti B-168.
10.00 Základní informace o studiu
a Prezentace od 10.00 hod. v posluchárnách B-280,
13.00 B-286 a D-1122 (cca 60 min.)
Opakovaná prezentace od 13.00 hod. v B-280
11.15 Oborové prezentace
a Prezentace v posluchárnách fakulty
12.15 viz následující přehled (cca 30 min.)
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Obory

Posluchárna

Architektura a stavitelství *
Konstrukce pozemních staveb *
Konstrukce a dopravní stavby
Management a ekonomika
ve stavebnictví
Příprava, realizace a provoz staveb
Požární bezpečnost staveb
Inženýrství životního prostředí
Vodní hospodářství a vodní stavby
Geodézie, kartografie
a geoinformatika
Územní informační systémy pro
veřejnou správu
Realizace pozemních
a inženýrských staveb
Metrologie v geodézii a strojírenství

D–1122, B–280
B–280, D–1122

C–217
C–219

B–286
C–221
C–215
C–215
C–223
C–223
C–202
C–204

V posluchárnách D-1122 a B-280 budou probíhat prezentace
oborů A a C po sobě. Prezentátoři se zde tedy vystřídají, není
potřeba přecházet.

11.30 Exkurze
až Probíhají průběžně, není-li uvedeno jinak. Odchod
15.00 vždy z Ateliéru D od stánků jednotlivých oborů - viz
následující přehled.
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Vodohospodářské experimentální centrum
Pedologická laboratoř a sbírka
Laboratoř geodetických přístrojů
Modelovna v Ateliéru D
Počítačová učebna v Ateliéru D
Kreslírna v 7. podlaží budovy A, míst. A-737
Demonstrační laboratoř TZB
Chemická a mikrobiologická laboratoř
Mechanická laboratoř a přípravna vzorků
Demonstrační laboratoř TZB
Počítačová učebna k. silničních staveb
Experimentální centrum
Výzkumná laboratoř silničních staveb

Fakulta stavební ČVUT v Praze
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Doprovodný program
Výstava Studenti programu
Architektura a stavitelství
na Fakultě stavební ČVUT
a jejich hosté
Zejména práce studentů oceněné
tzv.“Žlutou kartou“ za vynikající
studentský projekt.
Expozice rozdělena do několika
tematických sekcí.
Výstava Kouzlo starých map
Tato výstava vznikla za podpory
Fakulty stavební ČVUT v Praze,
na níž má výuka kartografie
dlouholetou tradici.

Hala roku JUNIOR 2016

hala roku

10.00 Modelování a registrace týmů
v Tiché studovně
12.00 Zatěžovací zkoušky v atriu
16.00 Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen výhercům (v atriu)

JUNIOR2016

halarokujunior.fsv.cvut.cz
Tvýma očima 2015
10.00 Setkání výherců a odborné poroty
v B–169
11.30 Slavnostní předání cen výhercům
v atriu
12.00 Zahájení výstavy vítězných
a nominovaných snímků
FOTONACH, 1. patro budovy A

http://tvymaocima.fsv.cvut.cz

tvymaocima.fsv.cvut.cz
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