
 

STATUT  
FAKULTY ARCHITEKTURY  

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ 
 

 
 
Akademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně schválil podle § 27 
odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen „zákon“) 9. 6. 2005 návrh 
tohoto statutu fakulty  

a 

 
Akademický senát Vysokého učení technického v Brně, podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona, 
schválil dne 14. 6. 2005 tento statut. 

 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
 

Článek 1 
Základní ustanovení  

1) V tomto statutu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami VUT v Brně 
legislativní zkratky uvedené ve Statutu VUT. 

2) V souladu se zákonem a Statutem VUT je tento statut vnitřním předpisem Fakulty 
architektury, která je součástí VUT v Brně, a která je vymezena těmito základními údaji (dále 
jen „Statut FA VUT“ nebo “tento statut“) : 

a) Název: Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně  
            nebo 
            Fakulta architektury VUT v Brně 

b) Zkrácený název FA VUT v Brně  
                         FA VUT 

c) Název pro mezinárodní styk: Faculty of Architecture, Brno University of Technology 
d) Legislativní zkratka názvu pro vnitřní předpisy a normy a zkratka názvu pro vnitřní 

a kontextovou potřebu: FA VUT nebo FA.  
e) Sídlo:  Poříčí 5, 639 00 Brno 
f) Právní postavení: součást veřejné vysoké školy univerzitního typu VUT v Brně  
g) Založení: zákonem č.538 Sb.z. a n. ze dne 5.listopadu 1919 
h) Právní předchůdce: Fakulta architektury VUT  
i) Název domény pro elektronické spojení: fa.vutbr.cz 

 



Statut FA VUT 

3) Symboly fakulty jsou uvedeny v příloze č. 1 Statutu VUT a v příloze č. 1 tohoto statutu. 
 
 

Článek 2 
Zaměření, dlouhodobá orientace a dlouhodobé záměry 

 
1. Vzdělávací a vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost na FA VUT, 

která navazuje na dlouhodobou tradici a odráží vývojové trendy, zahrnuje:  
a) architekturu a urbanismus  
b)vědní discipliny, které jsou základem oblastí uvedených v písm. a) 

2. Dlouhodobá orientace FA VUT, její upřesňování a postup jejího naplňování jsou 
formulovány v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 
a další tvůrčí činnosti Fakulty architektury (dále jen „Dlouhodobý záměr FA“) a v jeho 
aktualizaci. Formu a termín zpracování a postup projednávání pro zabezpečení souladu 
Dlouhodobého záměru FA s Dlouhodobým záměrem VUT určí rektor rozhodnutím. 

3. Podrobnosti k přípravě, projednávání Dlouhodobého záměru FA, jeho novelizaci a 
aktualizaci určuje směrnice rektora. 

 
 

Článek 3 
Činnosti a podpora činností  

V souladu s článkem 3 Statutu VUT je hlavní náplní činnosti FA VUT: 

1) Vzdělávání: 
a)  v akreditovaných studijních programech uvedených v příloze č. 2 Statutu VUT 

a podrobněji specifikovaných v příloze č. 2 tohoto statutu,  
b)  v programech celoživotního vzdělávání v souladu s řádem celoživotního vzdělávání. 

2) Vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost, orientovaná zejména na 
architekturu a urbanismus, která je vyjádřena zejména: 
a) výzkumnými záměry, 
b) externími a interními projekty v rámci vyhlášených programů. 

3) Doplňkové činnosti, které se uskutečňují v návaznosti na činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2. 

4) Fakulta se v rámci svých pravomocí a možností podílí na činnostech a službách vymezených 
v článku 3 odst 5 Statutu VUT a vytváří podmínky, podporuje a organizuje další činnosti 
podle jeho článku 3 odst. 6. 

 
 

Článek 4 
Studijní programy a obory habilitačního a jmenovacího řízení 

1) Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na FA (dále jen „studijní 
programy“) je uveden v příloze č. 2 Statutu VUT a v příloze č. 2 tohoto statutu. 

2) FA je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech: 
architektura, urbanismus a konstrukce v architektuře. 
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Statut FA VUT 

Článek 5  
Vnitřní předpisy FA 

1) Vnitřní předpisy FA tvoří vnitřní předpisy uvedené v § 33 odst. 2 písm. a) a d) až f) zákona.  

2) FA se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT. 

3) FA se řídí Stipendijním řádem VUT. Podrobnosti stanoví směrnice děkana fakulty. 

4) FA přejímá Disciplinární řád pro studenty VUT jako svůj vnitřní předpis. 

 
 

Článek 6 
Vnitřní normy FA 

1)  Vnitřními normami FA VUT v Brně (dále jen „vnitřní normy fakulty“) jsou: 
a) opatření respektive rozhodnutí, která řeší zásadní záležitosti FA VUT jako celku, 
b) směrnice týkající se zejména metodických a organizačních záležitostí, 
c) pokyny týkající se dílčích nebo operativních záležitostí. 

2) Vnitřní normy upravují zejména: 
a)  vnitřní pravidla hospodaření, 
b)  organizační strukturu fakulty a postavení jejích ústavů a pracovišť, 
c)  podrobná pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu podle § 9  

statutu, 
d)  informační systém fakulty jako součást informačního systému VUT, 
e)  podmínky a kritéria hodnocení činností v návaznosti na podmínky a kritéria VUT, 
f)  dokumentaci studijních programů podle přílohy č. 2 statutu vymezenou podle § 44 

odst. 2 zákona, 
g)  používání symbolů FA. 

3)  Vnitřní normy fakulty vydávají v rozsahu svých kompetencí vymezených zákonem, Statutem 
VUT a tímto statutem: 

a) děkan, odst. 1 písm. a) až c), 
b) tajemník fakulty, odst. 1 písm. b) a c). 

4) K vnitřním normám, upravujícím vnitřní pravidla hospodaření FA se vyjadřuje Akademický 
senát FA. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

STUDIUM A PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 
 
 

Článek 7 
Přijímání ke studiu 

1) Pro uchazeče podle Statutu VUT v Brně, článku 7 odst. 1 písm. a) je přijímací řízení 
organizováno a vyhlašuje se veřejně postupem, který vydává děkan. 
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Statut FA VUT 

Článek 8 
Přijímací řízení 

1) Podrobná pravidla pro přijímací řízení do všech stupňů studia a podmínky pro přijetí ke studiu 
stanoví v návaznosti na zákon a na článek 9 Statutu VUT směrnice děkana FA, schválená AS 
FA. Směrnice je každoročně aktualizována a v souladu se zákonem zveřejněna a probíhá 
podle ní přijímací řízení do všech stupňů studia.  

 
 

Článek 9  
Podmínky studia cizinců  

1) Cizinci mohou být ke studiu ve studijním programu v českém jazyce přijati za podmínek 
shodných s domácími uchazeči, pokud úspěšně složili zkoušku z českého jazyka na některé 
k tomu akreditované instituci. 

2) Při přijímání cizinců ke studiu v rámci mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 
vázána, se podmínky odstavce 1 aplikují přiměřeně s možnou modifikací zejména časových 
termínů přijímacího řízení, způsobu ověřování znalostí českého jazyka a uznání dosaženého 
vzdělání. 

3) Podmínky pro přijetí ke studiu a podmínky studia cizinců v cizím jazyce stanoví děkan FA. 
Přijímací řízení se uskutečňuje na základě písemné přihlášky uchazeče, doplněné dokladem o 
zákonem požadovaném dosaženém vzdělání. V případě, že uchazeč studoval v zahraničí 
(mimo Slovenskou republiku), je doklad o zákonem požadovaném dosaženém vzdělání 
doplněn osvědčením o uznání vzdělání. 

 
 

Článek 10  
Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením a za studium 

Výše těchto poplatků je stanovena čl. 13 a 14 Statutu VUT. 
 
 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

ORGÁNY 
 
 

Článek 11  
Orgány FA  

1) Orgány FA jsou vymezené § 25 zákona a jsou to: 
a) Akademický senát FA,  
b) děkan FA, 
c) Vědecká rada FA, 
d) Disciplinární komise FA, 
e) tajemník FA.  

2) Jejich působnost v rámci FA vymezují články 12 až 16 tohoto statutu. 
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Statut FA VUT 

 
Článek 12  

Akademický senát FA 
1) Členství v Akademickém senátu FA (dále jen „AS FA“) je nezastupitelné. Slib člena AS FA 

je uveden v příloze č. 4 tohoto statutu. 

2) AS FA se skládá ze zástupců akademických pracovníků a studentů FA VUT. 

3) Členství v AS FA je neslučitelné s funkcí rektora a prorektorů VUT, děkana a proděkanů 
a tajemníka fakulty. 

4) Počet členů AS FA je 13 (třináct), z toho 8 (osm) akademických pracovníků a 5 (pět) 
studentů. 

5) Funkční období AS FA je tříleté, počíná dnem jeho ustavujícího zasedání a končí dnem 
ustavujícího zasedání nově zvoleného AS FA nebo ukončením funkčního období všech členů 
AS FA dle § 26, odst. 3 zákona. 

6) Funkční období člena AS FA počíná dnem ustavujícího zasedání AS FA, do něhož byl zvolen 
a končí dnem ukončení funkčního období tohoto AS FA. V případě náhradníka nebo člena 
zvoleného v doplňovacích volbách počíná jeho funkční období dnem zasedání AS FA, na 
kterém se ujal své funkce a končí dnem ukončení funkčního období tohoto AS FA.  

7) V průběhu funkčního období členství v AS FA zaniká: 
a) písemnou rezignací člena AS FA, 
b) ztrátou členství v akademické obci FA VUT, 
c) nástupem do funkce neslučitelné s členstvím v AS FA. 

Na uvolněné místo člena AS FA nastupuje náhradník a není-li náhradník, konají se 
doplňovací volby. 

8) Způsob volby členů, organizační strukturu, způsob ustavení orgánů a pravidla jednání AS FA 
upravuje Volební a jednací řád AS FA. 

9) Pravomoci AS FA vyplývají z § 27 zákona. 

10) Činnost AS FA zabezpečuje administrativně a materiálně děkanát FA VUT.  

11) Děkan a tajemník fakulty jsou povinni poskytnout AS FA dostupné informace potřebné pro 
jeho činnost.  

 
Článek 13  

Děkan 
1) Postavení děkana, jeho jmenování a odvolání vymezuje § 28 zákona. 

2) Děkan podle § 28 odst. 5 zákona: 
a) vydá rozhodnutí o počtu proděkanů a rozsahu jejich působnosti, 
b) vydá rozhodnutí o tom, který proděkan je oprávněn jej zastupovat v plném rozsahu,  
c) vydává pokyn k zastupování v jednotlivých případech. 

3) Děkan dále zejména: 

a) 
b) 

 jmenuje a odvolává členy vědecké rady fakulty, po schválení AS FA; 
 jmenuje a odvolává tajemníka fakulty a v souladu s řádem výběrového řízení pro 
obsazování míst akademických pracovníků jmenuje a odvolává vedoucí ústavů a 
fakultních pracovišť, 
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c) 

d) 

e) 

 navrhuje pracovníky, kteří mají oprávnění k finančním operacím a podpisová práva 
k jednotlivým účtům, 
 jmenuje členy disciplinární komise fakulty a rozhoduje o návrzích, které tato komise 
předkládá, 
 předkládá vědecké radě fakulty k informaci a k projednání zásadní stanoviska a 
závěry přijaté nebo projednané ve Vědecké radě VUT.  

 
 

Článek 14  
Vědecká rada FA  

1)  V návrhu na jmenování členů Vědecké rady FA (dále jen „VR FA“) přihlíží děkan 
k zastoupení oblastí, které tvoří zaměření FA.  

2)  Kromě členů VR FA může děkan jmenovat stálé hosty VR FA. Stálí hosté vědecké rady se 
účastní jednání s hlasem poradním.  

3)  V průběhu funkčního období se členství ve VR FA ukončuje: 

a) odvoláním, 
b) písemnou rezignací adresovanou děkanovi. 

4) Činnost VR FA se řídí ustanovením § 30 zákona a ustanovením tohoto statutu. Jednání VR 
FA se řídí Jednacím řádem VR FA, jehož návrh předložený děkanem po projednání ve VR FA 
schvaluje AS FA. Jednací řád VR FA schvaluje AS VUT.   
 

 
Článek 15  

Disciplinární komise 
1) Disciplinární komisi jmenuje děkan FA z řad členů akademické obce FA.  

2) Komise je 6-ti členná, polovinu členů tvoří studenti se zastoupením studentů z bakalářského, 
magisterského a doktorského studia. Předsedou komise je proděkan FA VUT. 

3) Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. 

4) Disciplinární komise FA projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na FA a 
předkládá návrh rozhodnutí děkanovi. 

5) Disciplinární komise se řídí Disciplinárním řádem VUT, který FA přejímá jako svůj vnitřní 
předpis. 

 
 

Článek 16  
Tajemník fakulty 

1) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. 

2) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana. 
 
 
 
 

 



Statut FA VUT 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDICÍ STRUKTURA 
 
 

Článek 17  
Členění FA 

FA se člení na fakultní pracoviště, jejichž specifikace a organizační struktura jsou uvedeny 
v příloze č. 3 tohoto statutu. 

 
Článek 18  

Poradní sbory a pracovní skupiny  
1) Pro koordinované, usměrňované a vzájemně informačně podložené zabezpečování všech 

činností FA, řešení koncepčních i závažných operativních úkolů se na FA mohou zřizovat 
poradní sbory a pracovní skupiny. 

2) Poradní sbory jsou zřizovány zejména pro pravidelné a dlouhodobé působení, pracovní 
skupiny pro působení operativní. 

3) Poradní sbory a pracovní skupiny zřizuje děkan, proděkani a tajemník v rámci svých 
pravomocí a odpovědností. Předsedající rozhodne o potřebě vypracování jednacího řádu.  

4) Poradními sbory jsou zejména: 
a) kolegium děkana ve složení: děkan, proděkani, tajemník, předseda AS FA, vedoucí 

ústavů a další osoby podle rozhodnutí děkana, 
b) porady proděkanů, 
c) Rada pro informační systém ve složení určeném směrnicí děkana. 

5) Pracovními skupinami jsou skupiny zřizované děkanem a v rámci pravomocí a odpovědnosti 
proděkany a tajemníkem.  

 
 

Článek 19  
Rozhodování, jednání a podepisování jménem FA 

1) Za FA jedná a rozhoduje děkan v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem VUT. 

2) Proděkani, tajemník a případně jiné osoby jsou za FA oprávněni jednat pouze na základě 
pověření děkanem a v souladu s vnitřními předpisy FA. 

 
 
 
 

ČÁST PÁTÁ 
 

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ 
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Statut FA VUT 

Článek 20  
Pravidla rozdělení finančních prostředků 

1) Pravidla rozdělení finančních prostředků  FA předkládá děkan ke schválení  AS FA. Tato 
pravidla jsou v souladu s  Dlouhodobým záměrem  FA  (§ 27 odst. 1 písm. h) zákona). 

2) Rozdělení finančních prostředků  předložené děkanem, schvaluje AS FA. V případě, že AS 
FA neschválí  rozdělení finančních prostředků FA tak, jak jej předložil děkan včetně 
vzájemně odsouhlasených změn a doplňků návrhu, předloží děkan nový návrh do 30 dnů. Do 
schválení rozdělení finančních prostředků AS FA se bude postupovat podle původního návrhu 
sníženého o 10 % ve všech položkách.  

3) Zlepšený hospodářský výsledek a zůstatky na rezervním fondu, stipendijním fondu a fondu 
odměn, se kterými disponuje FA, jsou součástí návrhu rozdělení finančních prostředků podle 
odst. 2. 

 
Článek 21  

Majetek a hospodaření 
1) FA hospodaří s majetkem VUT, který jí byl dán rozhodnutím rektora do správy a interní 

správu stanoví rozhodnutí děkana. 
2) Za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem ve správě  fakulty 

je děkanovi odpovědný tajemník a osoby uvedené v rozhodnutí děkana. 

3) Kontrola hospodaření je prováděna minimálně s půlroční periodou a za její zajištění je 
odpovědný tajemník. 

 
 

ČÁST ŠESTÁ 
 

HODNOCENÍ ČINNOSTÍ FA 
 
 

Článek 22  
Obsah hodnocení 

1) Pravidelné hodnocení činností FA VUT zahrnuje hodnocení: 
a) kvality vzdělávacích a vědeckých, výzkumných, vývojových, uměleckých a dalších 

tvůrčích činností, 
b) kvality akademického, demokratického a samosprávného prostředí, 
c) kvality činností členů akademické obce, řídících a dalších zaměstnanců, 
d) funkční a hospodářské efektivnosti. 

2) Kvalita a efektivnost jsou posuzovány: 
a) ve vztahu k Dlouhodobému záměru FA a jeho naplňování, 
b) v porovnání s jinými domácími a zahraničními školami architektury, 
c) uznáním a zájmem veřejnosti. 

3) Při hodnocení činností FA se využívá rovněž výsledků plynoucích z hodnocení studenty. 
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Článek 23  
Formy hodnocení 

Hodnocení podle článku 22 se uskutečňuje: 
a) pravidelně jedenkrát ročně, 
b) operativně rozhodnutím děkana, jestliže na FA nastaly mimořádné okolnosti, které 

hodnocení vyžadují. 

 
 

Článek 24  
Podmínky hodnocení 

1) Podmínky hodnocení včetně postupu a kritérií hodnocení vymezuje směrnice děkana, vydaná 
po vyjádření: 

a) AS FA pro oblast hospodaření a pracovního a studijního prostředí, 
b) Vědecké rady FA pro oblast vzdělávacích a vědeckých, výzkumných, vývojových, 

uměleckých a dalších tvůrčích činností. 

2) Vědecká rada FA na začátku následujícího roku hodnotí průběh, úroveň a dodržování pravidel 
habilitačních a profesorských řízení, která proběhla v běžném roce. Výsledky hodnocení jsou 
podkladem pro opatření v následujícím období zejména z hlediska jmenování komisí. 

 
 

Článek 25  
Výsledky hodnocení 

1) Výsledky všech hodnocení podle předchozích odstavců jsou: 
a) zveřejněny, 
b) promítnuty do dlouhodobých záměrů a jejich aktualizace, 
c) podkladem pro strategická rozhodování a operativní opatření děkana, a to tak, aby 

tato hodnocení pozitivně ovlivňovala kvalitu, úroveň a efektivitu hlavních činností 
FA. 

 

 

ČÁST SEDMÁ 
 

AKADEMICKÁ OBEC 
 
 

Článek 26  
Akademická obec 

1) Akademickou obec FA tvoří akademičtí pracovníci podle § 70 odst. 2 zákona, a studenti 
zapsaní na FA. 

2) Statut akademického pracovníka je vymezen Statutem VUT. 

3) Statut, práva a povinnosti studenta jsou definovány v § 61 – 63 zákona. 

4) Statut hostujícího profesora je vymezen Statutem VUT. 
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Statut FA VUT 

5) Akademická obec FA volí AS FA a zástupce FA v AS VUT. Způsob volby stanoví volební 
a jednací řády AS FA a AS VUT. 

 
 
 

ČÁST OSMÁ 
 

INFORMAČNÍ SYSTÉM 
 
 

Článek 27  
(Článek 39 Statutu VUT) 

Složky informačního systému  
 

1) Informační systém FA zabezpečuje komplexní informační služby uvedené ve Statutu VUT, 
článek 39 odst. 1. 

2) Za rozvoj informačního systému a pravidla jeho užívání odpovídá předseda Rady pro 
informační systém FA. Předseda rady je členem kolegia děkana. Předsedu a členy rady 
jmenuje děkan. 

3) Za složky informačního systému FA, uvedené ve Statutu VUT v článku 39 odst. 1 písm. a) 
odpovídá předseda Rady pro informační systém. 

4) Za složky informačního systému FA, uvedené ve Statutu VUT v článku 39 odst. 1 písm. a) 
odpovídá příslušný proděkan. 

5) Při používání počítačové sítě FA, jsou pracoviště, zaměstnanci a studenti povinni dodržovat 
obecné i vnitřní legislativní normy.  

 
 
 

ČÁST DEVÁTÁ 
 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

Článek 28  

Společná přechodná a závěrečná ustanovení 
1) Součástí tohoto statutu jsou přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Symboly FA, 

b) Příloha č. 2 – Akreditované studijní programy, 

c) Příloha č. 3 – Organizační struktura FA, 

d) Příloha č. 4 – Slib člena AS FA. 
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Statut FA VUT 

PŘÍLOHA č. 1 
 

Symboly FA VUT 
 

Žezlo FA se skládá z insignie - hlavice a držadla. Insignie je ve tvaru koule, na níž rotují 
praprsky. Je zhotovena ze zlaceného a stříbřeného obecného kovu a našroubovává se na dřevěné 
držadlo. Insignie vznikla v roce 1979 podle návrhu akad. soch. Miloše Axmana. 

 
Děkanský řetěz je tvořen z 25 článků tří navzájem provlečených kružnic. Na řetězu visí medaile 
s nápisem  Fakulta architektury v Brně a znakem fakulty, vše v kruhovém orámování. Děkanský 
řetěz je zhotoven z obecného zlaceného kovu a je ozdoben českými granáty. 

 

Proděkanské řetězy (3 ks) jsou tvořeny podobně jako děkanský řetěz z 25 článků, tentokrrát 
však ze dvou provlečených kružnic. Závěs s medailí je obdobný jako u děkanského řetězu, jen 
s vynecháním kruhového orámování. Proděkanské řetězy jsou zhotoveny z obecného zlaceného 
kovu a jsou ozdobeny syntetickými kameny. 

 

Taláry 
Talár a čapka děkana a proděkanů je v černé barvě s černými sametovými lemy.  

Talár a čapka tajemníka je černé barvy se šedými lemy. 

Talár a čapka pedela je modré barvy. 

Taláry studentů magisterského studia jsou modré. 
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Statut FA VUT 

 
PŘÍLOHA č. 2 

 
Akreditované studijní obory 

 

 

Bakalářský studijní program:  B 3501 Architektura a urbanismus 
 

Standardní doba studia: 4 roky 

Forma studia:  prezenční 

 

Studijní obor: 

3501 R002  Architektura 

 

 

Magisterský studijní program navazující na bakalářské studium:  

N 3501 Architektura a urbanismus 
 

Standardní doba studia: 2 roky 

Forma studia: prezenční (i v anglickém jazyce) 

 

Studijní obory: 

3501 T002  Architektura 

 

 

Doktorský studijní program: P 3501Architektura a urbanismus 

 
Standardní doba studia: 3 roky 

Forma studia: prezenční a kombinovaná 

 

Studijní obory: 

3501 V002  Architektura 

3501 V009  Urbanismus 
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Statut FA VUT 

PŘÍLOHA č. 3 
 

Organizační struktura FA VUT 
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Akademický senát

Referát tajemníka 

Tajemník Referát děkana

Pr

 

oděkan pro tvůrčí činnost a 
přijímací řízení 

Proděkan pro vzdělávací činnost Proděkan pro vnější vztahy a statutární 
zástupce děkana 

Proděkan pro dislokaci a rozvoj

Referát proděkanů

Ateliér obytných staveb - A1

Ateliér veřejných staveb - A2

Ateliér výrobních staveb - A3

Ateliér rekonstrukcí památek - A4

Ateliér urbanistické tvorby - A5

Ateliér interiéru a výstavnictví – A7

Ústav kreslení a modelování - U1

Ústav techniky tvorby - U2

Ústav teorie architektury - U3

Ústav teorie urbanismu - U4

Ústav techniky staveb - U5

Ústav stavitelství - U6

Knihovna

Programové centrum

Výpočetní centrum

Modelové centrum

Reprografické centrum

Děkan

Vědecká rada

Kolegium děkana

Rada studijního programu

Rada pro informační systém

Knihovní rada

 
 
 
 
 
 

 



Statut FA VUT 

 
PŘÍLOHA č. 4 

 

Slib člena AS FA 
 

 

 

Slibuji, že jako člen Akademického senátu  Fakulty architektury Vysokého učení technického 
v Brně budu vždy jednat v souladu s právními normami České republiky, s demokratickými 
a akademickými principy a se svým svědomím a s plnou odpovědností vůči akademické obci 
fakulty, v zájmu prestiže a rozvoje Fakulty architektury VUT v Brně a vysokého školství. 
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