HTL
... je zamestnaním podmienená stredná škola,
ktorá je po piatich rokoch študia zakončená
maturitnou skúškou s diplomom. Absolventi
dosiahnu neobmedzené študijné oprávnenie
pre štúdium na vysokých školách a
univerzitách. Dodatočne nadobudnú príslušné
prcovné oprávnenia a po troch rokoch v
zamestaní pracovnú pozíciu „inžinier“.

Stavebná technika a plánovanie energie
... robia náš život v obytných domoch príjemnejší a hodnotnejší. V útulných
domovoch, funkčných kanceláriach a centrách vol’ného času vytvára technika
atmosféru pre život i prácu.
S ohl’adom na naše životné prostredie a svetové energetické zdroje plánujú a
stavajú stavební technici so zretel’om na budúcnost’. Sprevádzame l’udí v celom
životnom cykluse stavieb – od plánovania až po revitalizáciu.

U nás Ťa Očakáva
... hospodárnosti blízke, interdisziplinárne štúdijné poznatky. V
súlade s našim hlavným zameraním Ti ponúkame vzdelanie s
navzájom prepojenými a zosúladenými učebnými odbormi. V snahe
pripravit’ Ťa čo najlepšie na povolanie inžinier/-ka, vyučujeme
nasledovné študijné odbory.
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Vzdelanie s budúcnost’ou

Presné rozdelenie hodín nájdeš v
rozvrhu hodín a na
www.htlmistelbach.ac.at
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und Labor
dielne a laboratóriá

Tvoja budúcnost’
Ty ako stavebný technik/-čka nesieš
pritom vysokú zodpovednost’ za blaho
budúcich generácií.
Túto zodpovednost’ môžeš plnit’ ako
manažér/-ka, vývojár/-ka, odbytár/-ka
a podobne.
Naše učebné osnovy kladú vysoký dôraz
na technické stavebné vybavenie a
plánovanie energie. Absolventovi/-ke HTL Mistelbach sa otvára cesta plánovania
energií a zdrojov v oblasti stavebnej techniky, ktorá je kl’účovou oblast’ou
budúcnosti.

Očakáva Ťa mnohostranná pracovná
oblast’ zameraná na budúcnost’ !

Vlastne celkom jasné
... technička je samozrejme skvelé
zamestnanie aj pre dievčatá, ktoré o
klasické „dievčenské povolania“ nemajú
záujem !
Pracuješ rada s technickými prístrojmi,
chceš v zamestaní spolupracovat’ na
projektoch s l’ud’mi z celého sveta ?
A napokon – chceš našu budúcnost’ navždy
tvorit’ v harmónii so životným prostredím ?

V tom prípade je naša HTL
správna škola pre Teba !

Informácie ku škole

www.htlmistelbach.ac.at
info@htlmistelbach.ac.at
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HTL v Zistersdorf-e
– Stedná technická škola s nadhodnotou
Ponúkame naviac
- Učebne vybavené notebookmi s
rozhlasovou siet’ou
- Internátne ubytovanie a obedy
- Prijatie po ukončení základnej školy
/ukončená 8. trieda/
- Súkromná škola s verejnou správou,
školné
- Dni pracktickej výučby
/“individuálne pracovné zameranie“/
sú po predbežnej dohode možné
kedykol´vek
- Dni otvorených dverí

Tešíme sa na Tvoju návštevu !

