
Stálé prezentace 9-14 h
Fakulta strojní
diagnostik Vyfoť si jazyk
konstruktér Poznej roboty
energetik Máme energii na rozdávání
provozní technik Nekecáme!
operátor jaderné elektrárny Dlouhá cesta = prestižní zaměstnání
projektant hydrauliky Model ramene bagru
technolog obrábění Obrábění na stolní CNC frézce
technolog 3D tisku 3D tisk součástí z kovů a plastů
CNC operátor Programování gravirovaciho stroje
pilot dronu Létání s dronem
technolog materiálů Simulátor svařování, tepelná úprava kovů
projektový inženýr Řízení a projektování ve výrobě
matematik Jak matematik vidí svět
Fakulta stavební 
statik Ověření odolnosti konstrukce
stavební konstruktér Most podle Leonarda da Vinci
geotechnik Stavba tunelu
projektant staveb Návrh „otřesuvzdorné“ budovy
diagnostik staveb Termokamera v akci
projektant/přípravář Než se začne stavět
stavbyvedoucí Vyzkoušej si zdění
architekt Navrhni stavbu
matematik Jak matematik vidí svět
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektronik Automobilové elektronické systémy, 

hudební nástroj Theremin
telekomunikační technik Fotofon
optoelektronik Laserové bludiště
programátor robotických systémů Autonomní řízení

fyzik
Světlo nejen k vidění 
(+ možnost exkurze do laboratoře optiky 
a moderní fyziky v 10, 11 a 13 hodin po dohodě)

počítačový matematik Barevná a bublavá matematika

programátor řídicích systémů Automatizovaná průmyslová linka, 
monitorování vjezdu vozidel

vývojář Interaktivní lavička, elektronické hry, 
interaktivní robot

elektroenergetik Energie různých forem
biomedicínský inženýr Servis zdravotnické techniky
Fakulta bezpečnostního inženýrství
bezpečák Bezpečnost práce hrou
hasič Hrátky s ohněm
ergonom Poznej své tělo
Hornicko-geologická fakulta
geoinformatik Staň se GISákem!
odpadář Hřbitov odpadků
vodař Oslavme vodu
ekolog Detektiv v přírodě
biotechnolog Pomocník při úklidu
ekonom Milionář nebo chuďas?
geolog Co se děje při sesuvu půdy
petrograf Je ten kámen opravdu tvrdý?
mineralog Není minerál jako minerál!
paleontolog Vývoj Země do dlaně
vrtař Co dokáže vrtné jádro?
těžař Suroviny kolem nás
úpravář Třídička kovových a nekovových odpadů
astronom Dotkni se hvězd
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
materiálový inženýr Materiál pod mikroskopem
metalurg Kov není jen pro mince
Ekonomická fakulta
ekonom Peníze nejsou věda
markeťák Sociální sítě hrou
Centrum nanotechnologií
nanotechnolog Nejméně milionkrát zmenšeno

soutěžní stanoviště 
oranžově


