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Kurz Stavební minimum je profesní přípravou pracovníků zabývajících se oceňováním
majetku či osob, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti stavebnictví. V rámci kurzu se studenti
vybaví znalostmi v odborné terminologii, získají znalosti a orientaci v pozemních stavbách, stavebních
technologiích, materiálech, konstrukcích nebo oblasti územního plánování a katastru nemovitostí.
Tento program celoživotního vzdělávání Stavební minimum je uskutečňován v souladu s
akreditovaným bakalářským studijním programem Oceňování majetku, v souladu s § 60 zák. č.
111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Účastník celoživotního vzdělávání
nemá postavení studenta vysoké školy.
V rámci kurzu Stavební minimum se studenti vybaví nejen teoretickým základem, ale i
praktickými dovednostmi v oblasti pozemního stavitelství. Odborný výklad je zaměřen také na
odborné informace o konstrukcích a materiálech, technickém vybavení staveb či provádění
pozemních staveb. Na výuce tohoto kurzu se podílí, kromě pedagogů Vysoké školy regionálního
rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a.s. také odborníci z praxe.
Kurz Stavební minimum je určen jak zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli
přijati ke studiu v oboru Oceňování majetku na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním
institutu – AMBIS, a.s., tak i dalším osobám, které dosáhly úplného středního vzdělání s maturitou a
mají zájem si rozšířit své znalosti v oblasti stavebnictví.
Studenti absolvují 7 - 8 soustředění za 1 semestr. Výuka probíhá vždy celý pracovní den (9 cca 17 hod) zpravidla jednou za 14 dní.
V průběhu studia se zde neskládají žádné jednotlivé zkoušky či zápočty. Kurz je uzavřen
souhrnnou zkouškou dle předem poskytnutých zkušebních okruhů. Podmínkou připuštění
k závěrečné zkoušce je odevzdání závěrečné práce.

Cena 1 semestru studia: Kč 15 900,- (toto studium je osvobozeno od DPH)
Studijní plán
1. Semestr
Úvod do pozemního stavitelství
Stavební konstrukce a materiály
Zeměměřičství a katastr nemovitostí
Úvod do územního plánování
2. Semestr
Technická zařízení budov
Pozemní stavitelství
Dějiny architektury
Rekonstrukce a modernizace staveb
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