Informace pro absolventy 2/2015
Reprezentační ples Fakulty stavební
Ve čtvrtek 17. března 2015 se konal tradiční reprezentační ples Fakulty
stavební, který pořádá SKAS FAST společně s vedením fakulty. Ples byl
tento rok poprvé v nových moderních prostorách SONO centra nedaleko
fakulty. K tanci hrála kapela „Pavel Helan Band“. Během večera proběhla
dvě taneční vystoupení, byla slosována tombola a v pozdních hodinách
roztančil přítomné Dj Schafff. V prostorách restaurace přivedla
návštěvníky do nálady i cimbálovka.

Více zde: http://skas.fce.vutbr.cz/

Společenský večer pro zaměstnance
Ve čtvrtek 9. dubna 2015 se konal tradiční společenský večer pro
zaměstnance Fakulty stavební pořádaný již tradičně výborem ZO
vysokoškolského odborového svazu a vedením FAST VUT. Večer se
konal v historické aule fakulty, kde bylo pro zaměstnance připraven
pestrý program. K poslechu i tanci hrála skupina Pohledy a večer
zpestřilo taneční vystoupení lektorů taneční školy Dynamic. Pro
zaměstnance bylo připraveno bohaté občerstvení. Setkání zahájil
děkan Fakulty stavební prof. Ing. Rostislav Drochytka CSc., MBA.

SVOČ 2015
Dne 23.4.2015 se na půdě Fakulty stavební VUT v Brně konalo fakultní
kolo studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ), kterého se zúčastnili
studenti řádného bakalářského a magisterského studijního programu
Stavební fakulty VUT v Brně. Studenti byli rozděleni dle oboru do 11
odborných sekcí, ve kterých před komisí prezentovali jejich práce.
Studenti, kteří se umístili v jednotlivých sekcích na prvních 3 pozicích
získali finanční odměnu.
Více zde: http://svoc.fce.vutbr.cz/

Konference Sanace a popílky
Ve dnech 13. až 15.5.2015 se konaly na fakultě dvě souběžné akce,
XXV. ročník mezinárodního sympozia SANACE 2015 a II. ročník
mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2015.

Pro odbornou veřejnost bylo vítanou skutečností, že Sympozium
SANACE i Konference POPÍLKY probíhaly ve dvou sálech, a účastníci
si tak mohli zvolit optimální kombinaci příspěvků, které chtěli
sledovat. Letošní jubilejní 25. ročník sympozia SANACE 2015, pro
které zvolil vědecký výbor sympozia téma „25 let sanací v České
republice“, byl členěn do tematických bloků, které pokrývaly celý
rozsah průběhu sanací a to od přípravných prací a diagnostiky, přes
průběh a realizaci sanace, až po nové sanační materiály a nové
technologické postupy sanací.
Více zde: http://www.szk.fce.vutbr.cz/sanace/

2. ročník bleskového dne Mirka Jurky
Dne 7.6.2015 se na půdě Fakulty stavební VUT v Brně se konal 2.ročník
šachového turnaje „Bleskový den Mirka Jurky“. V turnaji šachu, nad
kterým převzal záštitu děkan Rostislav Drochytka, se utkalo dvaaosmdesát
hráčů. Hrálo se na patnáct kol švýcarským způsobem. Letos pořadatelé
upravili systém výher tak, že rozdělili ve čtyřech kategoriích čtyřicet
finančních cen, z nichž nejnižší dosáhly dvojnásobku vkladu. Letos se také
poprvé výsledky započítají na mezinárodní FIDE Blitz Elo, což výrazně zvýší
prestiž turnaje.
Více zde: http://1url.cz/hPhL

Přijímací zkoušky
V měsících červnu a červenci se konaly na Fakultě stavební
příjímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského
studijního programu. Celkem bylo přijato 1810 studentů do
bakalářského a 851 studentů do magisterského programu.

Promoce
Ve dnech 8. až 9. června a 15. až 18. června probíhaly státní
závěrečné zkoušky navazujícího magisterského a bakalářského
studia. Tyto zkoušky úspěšně absolvovalo 61 studentů z řad
magisterského a 718 studentů z řad bakalářského studia. Následně
ve dnech 30.6 až 2.7 probíhaly na fakultě stavební slavnostní
promoce absolventů. V historické aule byli slavnostně promováni
studenti, jež úspěšně absolvovali státní závěrečné zkoušky a byly jim
předány diplomy. Ve vstupu do budovy A byl přenášen videozáznam
z promocí, který si zde mohli promovaní studenti i zakoupit.

Výstava „Diplomanti 2015“
Od června do konce srpna se ve 4. nadzemním podlaží budovy A
Fakulty stavební koná výstava diplomových prací studentů z oboru
Architektury pozemních staveb. Návštěvníci se mohou podívat na
plakáty a modely výše zmíněných prací, kterými studenti
s vedoucím ateliéru řešili zadanou problematiku vybraných
problémů daných reálných lokalit a objektů.

Připravujeme …
FASTFEST 2015
Studentská komora AS FAST se rozhodla navázat na úspěšný loňský
ročník hudebního festivalu FASTFEST, konaného k oslavám výročí
115-ti let založení Fakulty stavební v areálu FAST. Kromě odpoledne
plného muziky bude zábavný doprovodní program ve formě
čajovny, exhibičního cross-fitového závodu, jehož součástí můžete
být i Vy, soutěže a mnoho dalšího! Termín konání je 6.10.2015.
Více zde: http://skas.fce.vutbr.cz

