Барилгын салбарын
бүхэл мэргэжилүүд
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, шинэ элсэлт
Мэргэжлийн боловсролын сургалт, Их сургуулийн сургалт
Мэргэшүүлэх сургалт
Төслүүд
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Бау Билдунг Саксон

Саксон мужын барилгын салбар дахь номер 1 сургалтын байгууллага
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа,
Шинэ элсэлт

■ Чадавхийн үнэлгээ ба мэргэжлийн онцлогт
■
■
■
■

тулгуурласан дадлагын өдөрлөг бүхий
ажил мэргэжлийн чиг баримжаа
Барилгын салбар дахь мэргэжил, Мэргэжлийн
боловсролын сургалтын зөвлөгөө
ААН – ба үйлдвэр дундын сургалтын төв
дээрх дадлага
Мэргэжлийн боловсролын сургалтад
бэлтгэх үйлчилгээ
Барилгын ААН дахь мэргэжлийн сургалтын
орон тооны зуучилгаа „Оновчтой ажлын байр“

Мэргэшүүлэх сургалт

Ажилтан нэг бүрийн хөгжүүлэлт, сертификат
бүхий мэргэшүүлэлт

■ Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Ахлах ажилтаны, талбайн ахлах , шалгагдсан
талбайн ахлах ба мастерын мөн барилгын
удирдлагын туслах

■ Ур чадварын төвүүд дахь сургалт ба тусгай
сургалт
Мод, Бетон, Дэд бүтэц ба барилгын машин, техникийн

■ ААН-д зориулсан сургалт
■ Барилгын модульчилсан сургалт
Хөдөлмөр эрхлэлт-Сургалт-Төв
■ Дахин мэргжил олгох сургалт
■ Барилгын салбарын түр сургалтууд

Мэргэжлийн боловсрол сургалт, Их
сургуулийн боловсролыг

Барилгын ААН, Мэргэжлийн сургууль ба Их дээд
сургуулийн хамтын ажиллагааны хүрээнд

■ Барилгын салбарын мэргэжлийн анхан

шатны сургалтууд сургалтууд / хөрснөөс
дээш ба гүний барилга, барилгын өргөтгөл,
Барилгын машин ба тоног төхөөрөмж гэх мэт. /

■ Гар багаж, барилгын машин тоног
төхөөрөмж мөн Дижитал нарийн багажны
сургалтыг BIM ашиглан оновчилсон
■ Мэргэжлийн ба их сургуулийн сургалт
хосолсон барилгын инженерийн сургалт
■ Мэргэжлийн сургалт дахь нийгмийн багш
ба дэмжих багш нарын идэвхитэй оролцоо
■ Мэргэжил дамнасан нэмэлт ур чадварууд
■ Суралцагчдын дотуур байр ба хангамжhouses

Төслүүд

Дотоодын ба олон улсын төслүүд, төр ба хувийн
хэвшлийн төсөл

■ Мэргэжлийн боловсролын төсөл ба

дотоод ба гадаад улс орны мэргэжлийн
ажилтаны сургалт
(Европын холбоо, Ази, Ойрх Дорнод)

■ Боловсролд тулгуурласан Маркетинг
Герман ААН-ийг гадаад улс орны зах зээлд
дамжуулах
■ Мэргэжлийн ба мэргэшүүлэх сургалтыг
цахимжуулах туршилтын төслүүд
■ e-Construction Академи

Барилгын салбарын бүхэл мэргэжилүүд
Манай сургалтын төвүүд:
Үйлдвэр дундын
сургалтын төв
Баутцэн
Модны төв

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

■ Барилгын модон хийцийн сэдэвд уялдах түнш, түүхийн
холбогдолтой модон хийц сэргээн засварлах, арчлах
мөн үр ашигтай барилгын модон хийц ж.нь. Модон арагт
бүтээц

Барилгын менежментийн
дунд түвшинд удирдах ба
мэргэжлийн үүрэг гүйцэтгэх
ажилтаныг бэлтгэх шалгах

■ Дахин мэргэжил олгох сургалт ба мэргэжилтэй ажилтан
зуучлах, мэргэшүүлэх үйлчилгээ Барилгын өргөтгөл
■ Дотуур байр

Бэлтгэгч │ ахлах ажилтан │
шалгагдсан талбайн ахлах │
шалгагдсан мастер
төрөл бүрийн мэргэжил ба
тусгай шалгуурт зориулсан
сургалт

Үйлдвэр дундын
сургалтын төв
Дресдэн

Барилгын ААН-ийн захиргаа,
арилжаа ба техникийн
ажилтанг төгсөлтийн үйл
явцад бэлтгэл сургалтаар
бэлтгэх

Бетоны төв

■ Чадамжийн төв чиглэл Бетон хийц, Бетоны
технологи,Бетон хийцийн засвар ба Барилгын хийцийн
битүүмж (E-үнэмлэх, BStB- үнэмлэх, Бетоны хянагч,
SIVV- үнэмлэх, Бетон шүрших үнэмлэх, KMB- үнэмлэх,
Дресдэн – Бетоны өдөрлөгүүд)
■ Бетон шалгах газар, Шалгах багажын түрээс

Барилгын удирдлагын
туслах │ барилгын
худалдаа │ барилгын
зохион байгуулагч

■ Хамтарсан Барилгын Инженерийн сургалт
■ Дотуур байр

Үйлдвэр дундын
сургалтын төв
Глаухау

Барилгын машины төв
■ Барилгын машины дадлагад тулгуурласан мэргэжлийн ба
мэргэшүүлэх сургалтын төв
■ ZUMБау ХХК-ийн сертифкатчилсан шалгалтын
төв (шалгагдсан цамхагт краны оператор, Ковш ба
экскаваторын оператор, цамхагт ковшийн оператор)
■ Цахим сургалтын симуляцыг бодит
операторын сургалтын орчинтой уялдуулсан
■ Дотуур байр

Удирдах ажилтаны мэргэшүүлэх
сургалтууд:
■ Менежмент
■ Хууль
■ Техник

Үйлчилгээ:
Үйлдвэр дундын
сургалтын төв
Лайпциг Дэд

бүтэцийн чадамжийн төв

■ Гүний,- Шугам хоолой,- Зам,- Сувагийн хийц мөн Шугам
хоолой,- Суваг ба Үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний мэргэшүүлэх
ба мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын төв
■ Шахт, худагт орох сургалтын төхөөрөмж, шугам сувгийн
битүүмж ба шалгалт хийх төхөөрөмж
■ DVGW / Ус ба Хийн хангамж/ хүлээн зөвшөөрөгдсөн
сургалтын төв
■ Хамтарсан Барилгын Инженерийн сургалт
■ Дотуур байр

■ Тусгай сургалт
■ Өдрийн семинар
■ Мэргэжлийн өдөрлөг ■ Сургалт
■ ААН-ийн сургалт
■ Зөвлөгөө

www.bauakademie-sachsen.de
Байгууллага:

Герман улс

Саксон
Лайпциг

Дресдэн

Баутцэн

Глаухау

Бау Билдунг Саксон
Захиргаа
Heiterblickstraße 35
04347 Leipzig
Утас.: +49 341 24557-60
Факс: +49 341 24557-69
geschaeftsleitung@bau-bildung.de
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Үйлдвэр дундын
сургалтын төв
Баутцэн

Үйлдвэр дундын
сургалтын төв
Дресдэн

Edisonstraße 4
02625 Bautzen
Утас.: +49 3591 3742-0
Факс: +49 3591 3742-31
bautzen@bau-bildung.de
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Үйлдвэр дундын
сургалтын төв
Лайпциг

Lungwitzer Straße 52
08371 Glauchau
Утас.: +49 3763 5005-0
Факс: +49 3763 5005-21
glauchau@bau-bildung.de
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