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Co rocznie po egzaminach w zakresie przedmiotu Zabezpieczenia Budynków
na terenach Górniczych, a przed przedmiotem Budownictwo Miejskie
zapraszam studentów do pisania pod moim kierunkiem pracy dyplomowych
inżynierskich.

Podczas naszej współpracy stwierdzam, że zaangażowanie w studia,
rzetelność i terminowość pozwoli nam wspólnie przygotować prace
inżynierskie w pierwszych terminach egzaminów inżynierskich i obron prac
dyplomowych oraz umożliwi kontynuowanie studiów na studiach
magisterskich.

Jeżeli nie dokonaliście wyboru Promotora i tematyki pracy inżynierskiej
oczywiście zapraszam do współpracy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani jakimś tematem z budownictwa jako
tematem pracy dyplomowej to oczywiście służę swoją pomocą, w przypadku
braku tematu proponuję tematy w zakresie technologii robót budowlanych,
projektowania elementów konstrukcji budynków, diagnostyki budowlanej,
procedur administracyjnych w budownictwie, procesów inwestycyjnych i
innych tematów budowlanych

Przewiduję jako Promotor zajęcia na Seminarium Dyplomowym pomagające
studentom na przygotowanie prac dyplomowych.

Zakres Seminarium Dyplomowego:

1.Zajęcia w zakresie tematyki ,struktury, metodologii wykonywania prac
inżynierskich.
2.Pomoc w wyborze tematu pracy, sformułowaniu założeń i warunków
brzegowych pracy.

3.Planowanie prac dyplomowych i inżynierskich.
4.Dobór podstaw prawnych ,teoretycznych, literatury,
5.Stała korekta pracy.
6.Dostępność do sprzętu diagnostycznego w zakresie diagnostyki budynków.
7.Dostepność do Laboratoriów WST.
8.Stała dostepność Recenzenta pracy.
9.Pryzgotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point(ppt) do
obrony.
10.Przygotowanie do obrony i egzaminu inżynierskiego.
11.Obrona pracy inżynierskiej.

Oferuję również Praktykę Dyplomową w zakresie realizacji inwestycji i
projektowania zgodnie z wymaganiami Wyższej Szkoły Technicznej w
Katowicach w

Biurze Projektowym Konstruktor w Chrzanowie ul.Kolonia Stella 26 32-500
Chrzanow
www.biurokonstruktor.com.pl

lub

Biurze Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych z zakresu Budownictwa
www.rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl

Stały dostęp i pomoc jest realizowania za pomocą:

1.Strona internetowa z materiałami dydaktycznymi:

www.wykladowca.biurokonstrukor.com.pl

2. Dostępność Promotora:

e-mail: wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

tel.32 623 50 18
fax.32 625 0623
tel.kom.602 32 61 61

3.Seminarium wyjazdowe:sala szkoleniowa i audiowizualna w siedzibie
Biura Projektowego „Konstruktor” w Chrzanowie.

4.Możlliwość prezentacji pracy w formie artykułów w prasie studenckiej i
specjalistycznej.
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