STUDIUM
PROGRESIVNÍ STROJÍRENSKÉ
TECHNOLOGIE
Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských společností a
organizací, pořádá fakulta strojní ČVUT v Praze, v rámci programu Celoživotního vzdělávání
na ČVUT, dvousemestrové studium „PROGRESIVNÍ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE“.
Cílem tohoto studia je přehlednou formou doplnit potřebné poznatky o tomto oboru pro
všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují
získat i na základě tohoto studia potřebná osvědčení v oblasti strojírenských technologií.
Ve svých pedagogických záměrech
je toto studium koncipováno tak, ,aby
získané
vědomosti
umožnily
pracovníkům v oblasti strojírenských
technologií řešit nejen běžné aktuální
odborné problémy, ale řešit i koncepční
a perspektivní úkoly ze strojírenských
technologií.
Důraz je kladen na vytvoření uceleného přehledu teoretických a praktických poznatků
v souladu s nejnovějšími znalostmi v oboru strojírenské technologie.
Koncepce studia vychází z celosvětového
prudkého rozvoje strojírenských technologií jako
důležitého průřezového oboru, který svojí úrovní
ovlivňuje technickou vyspělost výrobků, jejich
životnost, kvalitu a prodejnost.
Cílem studia je zamezit technologickému
zaostávání a to především spoluprací s vytvořeným
špičkovým týmem vyučujících složeným z předních
pracovníků vysokých škol, výzkumných pracovišť,
strojírenských provozů a doplněných zástupci
předních zahraničních a tuzemských firem.
Studium je uspořádáno tak, aby nejdříve byly doplněny
znalosti základních teoretických disciplín a v návaznosti na
tento teoretický základ je pak koncipována výuka odborných
předmětů a specializovaných technologií.
V prvém semestru je výuka zaměřena na rozšíření
odborných znalostí v oblasti strojírenských materiálů, základů
z teorie tváření, slévání, obrábění, svařování, povrchových
úprav, metrologie a defektoskopie.

Ve druhém semestru je výuka zaměřena na speciální technologie ve strojírenství.
Zařazeny jsou přednášky o progresivních technologiích v ekologických souvislostech oboru a
také přednášky ekonomického charakteru.
Studium je dvousemestrové, celkový počet výukových hodin je 120. Studium je
kombinované s přednáškami a semináři na Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní
ČVUT v Praze a praktickými ukázkami formou exkurzí. Ve studijní skupině se předpokládá
20 posluchačů. Výuka bude shrnuta do deseti dvoudenních bloků s výukou 1x za měsíc. Na
závěr každého semestru se uskuteční exkurze do vybraných provozů a konzultace
k specializovaným odborným okruhům dle přání a zaměření posluchačů. Podle potřeb a
předchozího vzdělání posluchačů je možno studium ukončit absolvováním přednášek,
respektive vypracováním samostatné závěrečné práce na téma v souladu s požadavky
pracoviště posluchače. Každý účastník po ukončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování
tohoto studia.
Do dalšího běhu studia je možno se již hlásit. Předpokládaný termín zahájení únor 2008
Podrobné informace včetně učebního plánu a přihlášky ke studiu je možno získat na adrese:
Fakulta strojní ČVUT v Praze
Centrum technologických informací a vzdělávání
Ing. Jan Kudláček
Technická 4
166 07 Praha
Tel: 224 352 622
605 868 932
E-mail: Jan.Kudlacek@fs.cvut.cz

