B-III – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob
ověření
studijních
výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta do
předmětu
Vyučující
všichni vyučující ústavu

Projekt I.
P
78s
nejsou

hod.

78

zápočet



doporučený ročník / semestr
6
kreditů
Forma výuky

1. / 2.

seminář

vypracovaná zpráva o projektu
prezentace před ostatními studenty, vedoucími prací a hosty

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
výuky Koordinace, schvalování odevzdávaných prací, přítomnost u prezentací

Stručná anotace předmětu
Projektová výuka – studenti si vyberou problematiku, na kterou se budou v dalším studiu specializovat, a pod vedením
jednotlivých vyučujících ústavu, kteří vypsali příslušný projekt, problematiku nastudují a navrhnou cíle dalších projektů,
případně diplomové práce. Přednostně spolupracují dva nebo tři studenti na řešení jedné oblasti a vzájemně si
vypomáhají (podpora týmové práce). V průběhu semestru se předpokládají pravidelné konzultace s individuálním
vedoucím skupiny, nejlépe jednou týdně. Další koordinace může být elektronická, na základě sdílených dat a výsledků.
Studenti podávají zprávu a prezentují výsledky společně. Garant předmětu organizuje dvě schůzky na začátku semestru
(seznámení s požadavky a schválení/zaznamenání studentů k jednotlivým projektům) a závěrečné prezentace
v posledním týdnu semestru.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Seznam témat obdobný, jako na http://control.fs.cvut.cz/projekt2
Literatura je individuálně určena vyučujícím, vedoucím konkrétní projekt.

Informace ke kombinované nebo distanční formě
4
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
Individuální konzultace po předchozí domluvě mimo uvedený rozsah.
Student si vybere vypsané téma ze seznamu na adrese http://control.fs.cvut.cz/projekt2 a kontaktuje vyučujícího (v
konzultačních hodinách nebo e-mailem). Po odsouhlasení garantem studijního programu je možné řešit i další témata,
například dle poptávky průmyslových podniků. U kombinované formy je možný individuální projekt s garantem
z odborné praxe, pokud splňuje požadavky na vedení projektu (praxi v oboru a magisterské vzdělání). Přítomnost na
závěrečných prezentacích je nutná.

