Informace pro absolventy 3/2015
Zápisy studentů prvních ročníků studia
Ve dnech 7. 7., 8. 7., 20. 8., 21. 8, 24. 8., 7. 9. a 24. 9. 2015 se konaly zápisy
studentů, kteří úspěšně splnili přijímací řízení do bakalářského studia.
Přihlášku podalo celkem 2 601 studentů, z nichž jich bylo přijato 2 142.
Z tohoto počtu bylo celkem zapsáno 1 229.
Na magisterské navazující studium podalo přihlášku 1 363 studentů. Přitom
k zápisu se ve dnech 9. – 10. 7. dostavilo 773 studentů z celkového počtu
přijatých 867 studentů.
Název programu

Název oboru

Forma studia

Přihlášeno

Přijato

Zapsáno

Stavební inženýrství

Pozemní stavby

Prezenční

457

322

281

Stavební inženýrství

Konstrukce a dopravní stavby

Prezenční

173

116

108

Stavební inženýrství

Stavebně materiálové inženýrství

Prezenční

51

42

40

Stavební inženýrství

Vodní hospodářství a vodní stavby

Prezenční

67

56

56

Stavební inženýrství

Management stavebnictví

Prezenční

130

85

70

Stavební inženýrství

Realizace staveb

Prezenční

156

77

65

Stavební inženýrství

Pozemní stavby

Kombinovaná

193

79

70

Civil Engineering

Building Constructions

Prezenční

5

0

0

Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie

Prezenční

43

25

23

Architektura a rozvoj sídel

Architektura a rozvoj sídel

Prezenční

88

65

60

1 363

867

773

Celkem

Noc vědců 2015
Noc vědců 2015 na Fakultě stavební navštívilo letos více než
650 návštěvníků všech věkových kategorií, od nemluvňat až po pamětníky.
Každý návštěvník dostal svítící náramek, plánek celého areálu a mohl se
občerstvit stavařskou čokoládou a vodou, která uhasí žízeň nejen po vědění.
Vaření pomocí slunce, čtení tajné zprávy pod UV lampou, svět očima
termokamer i rastrovacího elektronového mikroskopu, poznávání různých
materiálů hmatem a překrásný pohled na noční Brno zaujal všechny bez
rozdílu věku. Nejmenší návštěvníky však nejvíce bavilo modelování z hlíny,
kreslení v ateliéru architektů a hrátky s vodou v laboratoři vodních staveb,
stejně jako možnost zjistit, kdo umí zapískat na píšťalku opravdu nejvíc…
Zaujala je také hra o čokoládové vajíčko. Co je uvnitř se děti dozvěděly
pomocí stavařského rentgenu. Na sedmi vybraných pracovištích běžel
zajímavý program až do půlnoci. Zájemce o prohlídku nového výzkumného
centra AdMaS vozil do areálu pod Palackého vrchem fakultní mikrobus.
http://www.stavarnabrno.cz/probehla-noc-vedcu-2015/

FASTFEST 2015
Dne 6. 10. 2015 proběhl v areálu fakulty 2. ročník hudebního festivalu
FASTFEST, opět v režii SKAS FAST VUT. Kapely Saxer, Lady DragonFly, Darkil,
The Gass Onion a FAST FOOD ORCHESTRA rozproudily krev v žilách všech
návštěvníků, kterých bylo letos víc jak tisíc. Nechybělo občerstvení, čajovna
s vodními dýmkami a příjemné počasí.
https://www.facebook.com/events/1674504989450547/

Zprávy z centra AdMaS
Výzkumné centrum AdMaS uspělo se svojí projektovou žádostí
CZ.1.05/2.1.00/19.0406 „AdMaS – posílení výzkumných kapacit“ na posílení
výzkumné infrastruktury, podané v rámci Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace, prioritní osy 2 – Regionální VaV centra, oblasti podpory
2.1. – Regionální VaV centra.
Žádost byla hodnotiteli z věcného pohledu hodnocena velmi vysoko.
S dosaženými 95 body se projekt z 26 hodnocených umístil na 1. – 4. místě
z hlediska věcného hodnocení. Celkový objem získaných prostředků činí
27.500.000 Kč (z toho příspěvek EU z fondu ERDF 23.375.000 Kč a příspěvek
státního rozpočtu ČR 4.125.000 Kč). Cílem projektu je posílení kapacity
centra s pozitivním dopadem na stávající i budoucí výzkumné pracovníky
centra se zkušenostmi z VaV projektů a spolupráce s aplikační sférou.
6. října 2015 se pro absolventy fakulty - členy spolku absolventů a obchodní
partnery ve výzkumném centru pod Palackého vrchem konal Den
otevřených dveří. Hosté projevili hluboký odborný zájem o možnosti centra
ve smluvním výzkumu a dobře se bavili na fesťáčku, zvláště při vystoupení
legendární skupiny The Glass Onion s našim kolegou Paulim
McRovnaníkem.

Připravujeme ….
14. 11. 2015 5. ročník Mistrovství akademiků v řešení SUDOKU
17. 11. 2015 Akademické mistrovství ČR v bleskovém šachu
21. 11. 2015 Den otevřených dveří
25. 11. 2015 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže NEJinovátor
Jihomoravského kraje 2015 v centru AdMaS

