file_0.png


file_1.wmf


file_2.jpg


file_3.wmf


file_4.jpg


file_5.wmf


file_6.png


file_7.wmf


file_8.png


file_9.wmf


 	






Vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně
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Příspěvek ve formě posterové presentace podává informace o projektu Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů, speciálně o jeho dílčí části – vyrovnávacích kurzech z matematiky a deskriptivní  geometrie – řešené na domovském pracovišti autorů příspěvku.

Předmětem projektu je modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně. Cílovou skupinou jsou studenti bakalářských studijních programů Stavitelství a Stavební inženýrství a dobíhajícího pětiletého magisterského studijního programu Stavební inženýrství. Cílem projektu je zvýšení kvality znalostí absolventů a z toho plynoucí jejich vyšší úroveň zaměstnavatelnosti, která se bude opírat o kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu. Tím bude také posílena konkurenceschopnost budoucího zaměstnavatele (podniku) v rámci globální evropské ekonomiky. Modernizace celkem 25 kurzů je zaměřena do následujících tří oblastí: 

	Sjednocení znalostí studentů prvních ročníků přicházejících na fakultu z různých typů středních škol (vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie). 

Modernizace výuky vybraných stávajících kurzů a zavedení nových kurzů, v návaznosti na vyhodnocení průzkumů zabývajících se uplatněním absolventů v praxi. 
Modernizace laboratorní výuky kurzů majících bezprostřední vztah k profilaci absolventů jednotlivých studijních oborů 

Poděkování: Projekt Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů (registrační číslo: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci operačního programu “Rozvoj lidských zdrojů”, opatření 3.3
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