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Prostorové zabezpečení studijního programu 

Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu – doba platnosti nájmu - 

Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 

Studijní program je zabezpečen studijní literaturou z oblasti architektury a stavitelství v Ústřední knihovně ČVUT a 
literaturou Národní technické knihovny (NTK), které se obě nacházejí v kampusu univerzity v budově NTK. 
Součástí knihovny je i čítárna odborných periodik.  
 
Dostupnost výpočetní techniky je zabezpečena fakultními počítačovými učebnami a specializovanými 
počítačovými učebnami a laboratořemi. Studenti programu mohou aktivně využívat výkonné oborové servery s 
operačními systémy MS Windows a GNU/Linux. Pracoviště příslušných kateder jsou vybavena počítačovými 
učebnami s kvalitní výpočetní technikou a potřebným simulačním a grafickým softwarem. Budova fakulty má plné 
WI-FI pokrytí, studenti mají neomezený přístup k informacím na internetu. Přednáškové sály jsou vybaveny 
moderní promítací technikou a dostatečným množstvím elektrických přípojných bodů. 
 
Veřejným informačním zdrojem v oboru jsou také materiály fakulty - většina předmětů má přednášky pro 
studenty, podklady pro cvičení a semináře, stejně tak jako další užitečné studijní materiály vystavené na internetu. 
K dispozici jsou též skripta (jak na přednášky, tak na cvičení a laboratoře). 
 
Fakulta stavební je vybavena 3 experimentálními centry (konstrukce a materiály, vodohospodářské inženýrství, 
geotechnika) a několika výukovými laboratořemi. Velkoprostorová učebna atelieru D je navržena a plně vybavena 
pro výuku atelierové tvorby. Díky své variabilitě může plnit funkci učebny, výstavního prostoru, konferenčního 
sálu, přednáškové místnosti s kapacitou až 600 posluchačů.  V jejím bezprostředním dosahu je modelová 
laboratoř a počítačová učebna. Dále studentům programu slouží dvě kreslírny specializované pro výuku kresby. 
 
V budově fakulty se nachází studovny a kopy centra. Fakulta stavební má i výcviková pracoviště v Mariánské a 
Telči, přičemž zejména objekt v Telči je využívám pro výuku kresby v plenéru. 
 

 

 

 


