
Fakulta strojní pracovišt CHOMUTOV

K d ležitým cíl m Fakulty strojní pat í spolupráce a p sobení v perspektivních pr myslových regionech s nov se
rozvíjejícím strojírenstvím, kam statutární m sto Chomutov a jeho region bezesporu pat í. V Chomutov p sobí více jak
250 tuzemských a 120 zahrani ních firem, kterým m že pomoci využití služeb v oblasti celoživotního vzd lávání. Rychle
se rozvíjející chomutovský region nabízí velice široké uplatn ní pro vzd lané a informované pracovníky.

Obnovení funkce výukového st ediska Fakulty strojní ve statutárním m st Chomutov vzniklo za podpory
statutárního m sta Chomutova v ele s panem primátorem Mgr. Janem Marešem.

CTIV Centrum technologických informací a vzd lávání smyslem Centra Technologických Informací a Vzd lávání
– CTIV, Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní, VUT v Praze je voln a neformáln sdružit progresivní firmy
v oblasti technologií a strojírenství. Formou spole ného cíle je poskytovat informace pot ebné pro technologický rozvoj,
zvýšení technologických znalostí ve spole nosti a napomoci vrátit strojírenství v naší zemi tradi ní úrove a prestiž.

Hlavním cílem tohoto centra je sdružit prost edky a odborný potenciál pro vytvo ení špi kového
technologického pracovišt , které by bylo k dispozici jak pot ebám firem, tak i výuce.

Vzhledem k technologickému zam ení je toto centrum schopno podpo it vzd lávání v rozhodujících
strojírenských technologiích, jak v rámci celoživotního vzd lávání zájemc ze strojírenských firem na všech stupních
odborného i technologického vzd lání, tak i v dalších souvisejících oblastech pot eb a zájmu (marketing, projektování,
reklama, výpo etní technika, simulace...).

Vzhledem k tradici po ádaných vzd lávacích celoživotních studií na Ústavu strojírenské technologie FS VUT
v Praze a spolupráci s adou dalších specializovaných pracoviš v této oblasti je zajišt ná pot ebná odborná úrove
i certifikace vzd lávání dle mezinárodní legislativy (nap . Evropský korozní inženýr, Mezinárodní svá e ský
inženýr/technolog,...).

VUT v Praze, Fakulta strojní pracovišt CHOMUTOV 

Klostermannova 38 (vchod z Mánesovy ulice),
430 28 Chomutov


