
Aluprof partnerem specjalności dla
studentów budownictwa

 

 

Decyzją Rady Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej od najbliższego
roku akademickiego ruszy nowa specjalność „Konstrukcje aluminiowe w
budownictwie”. Jest to wspólny projekt uczelni z Bielska-Białej i marki
Aluprof. To pierwsza specjalność o takiej tematyce na polskiej uczelni wyższej.

 

Dzięki niepodważalnym zaletom – lekkości i wytrzymałości – aluminium stosowane jest w
konstrukcjach budynków na całym świecie. Systemy aluminiowe zyskują coraz większą popularność
zwłaszcza w nowoczesnych, energooszczędnych czy pasywnych inwestycjach. To m.in. z tych
powodów zadecydowano o stworzeniu specjalności „Konstrukcje aluminiowe w budownictwie” dla
studentów budownictwa na Akademii Techniczno-Humanistycznej.

 

Partnerem i współorganizatorem projektu jest Aluprof. Wywodząca się z Bielska-Białej firma jest
jednym z najważniejszych i największych producentów systemów aluminiowych w Europie. Od kilku
lat rozwija swoją działalność również w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostarcza systemy i
rozwiązania do najbardziej prestiżowych wysokościowców. Aluprof specjalizuje się w systemach
fasadowych, okienno-drzwiowych, roletowych i wielu innych. Doświadczeni specjaliści pracujący w
Aluprof podzielą się ze studentami zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi wskazówkami
prosto z rynku. Firma złożyła deklarację zatrudnienia absolwentów nowej specjalności, będą też
prowadzone wspólne prace dyplomowe, praktyki studenckie i wizyty studyjne. Na potrzeby
studentów udostępnione zostanie także laboratorium Aluprof.

 

– Współpraca z uczelniami wyższymi i zaangażowanie w rozwój nauki od wielu lat jest dla firmy
Aluprof czymś naturalnym. Jako lider w branży systemów aluminiowych chcemy dzielić się wiedzą,



wyznaczać nowe kierunki rozwoju, współtworzyć wartościowe projekty naukowe, a także mieć
czynny udział w kształceniu przyszłych specjalistów. Nasze zaangażowanie w otwarcie nowej
specjalności na ATH wynikało z przekonania, że szeroka wiedza nt. konstrukcji aluminiowych jest
dziś niezbędnym, a zarazem bardzo przydatnym elementem wykształcenia w zakresie budownictwa –
mówi Bożena Ryszka, Marketing Manager Aluprof.

 

Pierwsze zajęcia rozpoczną się wraz z początkiem roku akademickiego 2018/2019. Wśród
poruszanych zagadnień znajdą się m.in.: konstrukcje aluminiowo-szklane, statyka, termika i akustyka
konstrukcji aluminiowo-szklanych, metody obliczeniowe czy systemy aluminiowe w przyszłości i
budynki inteligentne. Specjalność została uruchomiona ze wsparciem środków z Unii Europejskiej.
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