Si maturant/ka a rozmýšľaš kam ďalej???
AKÝM SMEROM SA CHCETE UBERAŤ A NA AKÚ VYSOKÚ ŠKOLU SA PRIHLÁSIŤ?

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM
VODNÉ STAVBY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Chceš prispieť k ochrane životného prostredia využívaním vodnej energie na výrobu
ekologicky čistej elektrickej energie?

Chceš čeliť utrpeniu a žiaľu, ktoré prinášajú povodňové prietoky v našich riekach?
Záleží Ti na tom, aby nás dôsledky globálneho otepľovania nezasiahli nepripravených
vo vzťahu k vode, ktorá znamená život?
Máš záujem podieľať sa na ochrane dostatočných zásob vody pre prírodu i spoločnosť?
Aj tebe ide o to, aby v každej domácnosti vždy tiekla kvalitná pitná voda?

TAK NEVÁHAJ A PRÍĎ MEDZI NÁS, ŠTUDENTOV
NA STAVEBNEJ FAKULTE STU v Bratislave!
Ponúka sa ti získanie širokospektrálneho vzdelania, ktoré ti umožní zamestnať sa v rôznych oblastiach!

Zameranie študijného programu je dlhodobo zahrnuté do priorít starostlivosti o životné prostredie v SR a
čerpania štrukturálnych fondov EÚ.

ČO MÔŽETE EŠTE ZÍSKAŤ?
Možnosti kultúrneho a športového vyžitia popri štúdiu a možnosť absolvovať časť štúdia na niektorej zo
zahraničných univerzít v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, na Malte,
Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Švédsku, Taliansku a Veľkej Británii.
MOŽNOSŤ POKRAČOVAŤ NA INŽINIERSKOM ŠTÚDIU:
Na program priamo nadväzuje inžiniersky program Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Študovať je
možné aj na príbuzných environmentálne orientovaných programoch na Stavebnej fakulte STU. Na
Univerzite v Cranfielde vo Veľkej Británii budete v poslednom ročníku mať možnosť získať dvojitý
diplom Ing. a MSc.
UPLATNENIE V PRAXI:
Oblasti, do ktorých smerujú absolventi, sú dlhodobo zahrnuté medzi priority v investíciách do ochrany
životného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, hydroenergetiky, ochrany vodných zdrojov, znižovania
povodňového rizika a zásobovania vodou. Predstavujú teda aj perspektívu stabilného zamestnania.
Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, www.svf.stuba.sk, tel. 02/592 74 kl. 478, 725, 483,

Termín podania prihlášky :
do 30. apríla 2014
Bez 1. kola prijímacieho konania
Všeobecné informácie:
www.svf.stuba.sk

