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Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

Dvouleté magisterské studium oboru Architektura a stavitelství obsahuje předměty z oblasti architektury (vybrané 
stati z  dějin architektury a umění, urbanismu, zahradní a krajinářské tvorby), architektonické tvorby a stavebně 
projekční činnosti s důrazem na provázanost funkčního technického řešení a architektonického detailu. Základem 
výuky je komplexně pojatá atelierová tvorba, která studenty učí celkovému vnímání jednotlivých rozsáhlejších 
úloh od urbanistické koncepce přes návrh budov po řešení interiéru a parteru. Architektonické předměty jsou pak 
doplněny teoretickými, inženýrskými, ekonomickými a humanitními předměty ve vyvážené skladbě tak, aby ve 
svém souhrnu poskytly komplexní vzdělání pro kvalitní zapojení do praxe. 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

Absolvent dvouletého magisterského studia získává titul Ing. arch. a uplatní se zejména jako tvůrčí projektant - 
architekt v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů pozemních staveb a jako hlavní 
koordinátor a inženýr projektu včetně realizací staveb. Další možnost odborného uplatnění je ve správních 
institucích a úřadech zabývajících se problematikou výstavby včetně památkové péče, ve stavebním výzkumu a 
v odborném školství. Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském 
studiu. 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) 

Změny od předchozí akreditace se týkají profilujících předmětů studijního plánu a vychází z doporučení AR ČKA 
z roku 2011, na jejichž základě se stal navazující magisterský studijní program Architektura a stavitelství uznaným 
vzděláním Českou komorou architektů pro autorizaci v oborech architektura a územní plánování.  
Dva souběžné atelierové předměty jsou spojeny do jednoho komplexně pojatého předmětu s posílenou 
hodinovou dotací. Dochází ke spojení předmětů malého rozsahu do větších celků. Studentům je umožněna větší 
odborná profilace díky širší nabídce tematicky zaměřených povinně volitelných předmětů již od druhého semestru 
studia. 
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php  

Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém 
roce 

V akademickém roce 2014/15 bylo ke studiu přijato 165 
uchazečů. 

 

 


