Stálé prezentace
Fakulta strojní

projektant hydrauliky
robotik
technolog svařování
metalograf
technolog povrchových úprav
projektový inženýr
automatizační technik
energetik

Fakulta stavební

geotechnik
projektant podzemních staveb
projektant podzemních staveb
geotechnik
diagnostik staveb
projektant/přípravář
stavbyvedoucí
architekt
architekt
městský inženýr
stavební diagnostik
dopravní inženýr
projektant dopravních staveb
dopravní inženýr

9-13 h

Model ramene bagru
soutěžní stanoviště
Poznej roboty
vyznačena oranžově
Umíš svařovat?
Metalografie - svary pod mikroskopem
Kovové povlaky
Řízení a projektování ve výrobě
Drony hýbou světem
Fluidní kotel - popkornovač
Postav tunel
K čemu potřebujeme výbušniny?
Jak se razí tunel?
Navrhni „otřesuvzdornou“ budovu
Termokamera v akci
Co dělá projektant?
Vyzkoušej si zdění
Organické a ekologické stavby
Modulární stavby
Bezbariérový prostor kolem nás
Stavební váha
Simulační brýle
Modelování dopravy
Jak zkoumáme dopravu?

Fakulta elektrotechniky a informatiky
biomedicínský technik / inženýr
elektronik
autoelektronik
programátor
programátor
programátor
programátor
elektrotechnik
elektronik
elektronik
telekomunikační technik
optoelektronik
fyzik
matematik

Zdravotnická technika
Mikropočítačový systém
Autodráha s arduino vozítky
Průmyslové robotické rameno
Monitorování vjezdu vozidel
Jsi chytřejší než robot ADVEE?
Inteligentní dům
Sestav si baterii – zdroj el. energie
Hudební nástroj Theremin
Zabojuj v LaserGame!
Fotofon – světelný telefon (budova CPIT, 3. patro)
Laserové bludiště (budova CPIT, 3. patro)
Kyvadlo malířem
Hlavolamy a svéhlavý robot

Fakulta bezpečnostního inženýrství
hasič
ergonom
bezpečnostní specialista

Hornicko-geologická fakulta
petrograf
mineralog
geoturista
paleontolog
vrtař
těžař
ekonom / designér VR
odpadář
vodař
ekolog

Termokamera - co oko nevidí
Poznej své tělo
Střelnice - trefa do černého
Krása ukrytá v horninách
Není minerál jako minerál!
Turistika z pohledu geologa
Historie Země do dlaně
Jak do hlubin Země?
Těžit se bude pořád
Virtuální realita hrou (budova CPIT, 3. patro)
Doba bezodpadová
Oslavme vodu
Detektiv přírody

Fakulta materiálově-technologická
slévač
nanotechnolog
biomechanický inženýr
technolog pro recyklaci
materiálový inženýr
manažer kvality
logistik
keramik
ekolog

Ekonomická fakulta
ekonom
markeťák

Centrum podpory inovací
podnikatel

Elektromobilita

autoelektronik, elektronik

Slévárenský kvíz - odlitkové pexeso
Svět pod mikroskopem
Chytré materiály v biomedicíně
Recykluj rafinovaně!
Materiály zblízka
Víš, co se pokazilo?
Sestav správně auto
Hrnčířský kruh
Víš, co dýcháš?
Ekopoly / Peníze nejsou věda
Sociální sítě hrou / Poznáš známá loga?
Můj recept na podnikání
Jezděte čistě a tiše

Institut environmentálních technologií
procesní inženýr

Reaktory kolem nás

