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Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, шинэ элсэлт

Мэргэжлийн боловсролын сургалт, Их сургуулийн сургалт

Мэргэшүүлэх сургалт

Төслүүд

Барилгын салбарын 
бүхэл мэргэжилүүд
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Бау Билдунг Саксон-Анхальт
Саксон-Анхальт мужын барилгын салбар дахь номер 1 сургалтын байгууллага

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

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

■ Гар багаж, барилгын машин тоног 
төхөөрөмж мөн Дижитал нарийн багажын 
сургалтыг BIM  ашиглан оновчилсон

■ Хосолмол/хавсарсан их сургуулийн боловсрол
■ Мэргэжлийн сургалт дахь нийгмийн багш 

ба дэмжих багш нарын идэвхитэй оролцоо
■ Мэргэжлийн сургалтад тогтмол уялдах 

нэмэлт ур чадварууд
■ Суралцагчдын дотуур байр ба хангамж

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 
ХАБЭА, Барилгын машин ба техник, Төмөр замын 
байгуулалт, Шугам сувгын байгуулалт ба хэмжилт

■ ААН-д зориулсан сургалт
■ Барилгын модульчилсан сургалт 

Хөдөлмөр эрхлэлт-Сургалт-Төв 
■ Дахин мэргжил олгох сургалт
■ Барилгын салбарын түр сургалтууд

Төслүүд
Дотоодын ба олон улсын төслүүд, төр ба хувийн 
хэвшлийн төсөл

■ Шинэ элсэлтэд зориулсан дотоодын төсөл
■ Гадаад улс оронд боловсролын хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх төсөл 
(ж. нь. Хятад, Монгол, Вьетнам)

■ Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгад 
тулгуурласан сургалтын төслүүд

■ Мэргэжлийн ба мэргэшүүлэх сургалтыг 
цахимжуулах туршилтын төслүүд 

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

■ Мэргэжилд бэлтгэх сургалт (BVB)
■ Анхлан элсэх  „Барилгын мэргэжлийн 

эхлэл“
■ Барилгын ААН дахь мэргэжлийн сургалтын 

орон тооны зуучилгаа  „Оновчтой ажлын 
байр“



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

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

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

Барилгын удирдлагын 
туслах │ барилгын 
худалдаа │ барилгын 
зохион байгуулагч

Манай сургалтын төвүүд:

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Байгууллага:

Удирдах ажилтаны мэргэшүүлэх 
сургалтууд:
■ Менежмент
■ Хууль
■ Техник

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

www.bauakademie-sachsen.de

Барилгын салбарын бүхэл мэргэжилүүд

Үйлдвэр дундын 
сургалтын төв 
Холлебен

■ Төмөр замын хийц, төмөр замын дэд бүтэц мөн 
Аж үйлдвэрийн -Тусгаарлалтын салбар дахь түнш 
байгууллага

■ Барилга ба Эдийн засгийн инженерийн мэргэжлийн 
сургалттай уялдсан баклаврын сургалт

■ Дахин мэргэжил олгох сургалт ба мэргэжилтэй 
ажилтан зуучлах, мэргэшүүлэх үйлчилгээ

■ Цахим сургалтын симуляцыг бодит сургалтын 
орчинтой уялдуулсан

Дотуур байр
Үйлдвэр дундын 
сургалтын төв
Холлебен

■ 5-ш 2 хүний багтаамжтай өрөө ариунцэвэрийн 
өрөө/шүршүүр, TV, WLAN

■ Орчин үеийн нийтийн гал тогооны өрөө, өөрийн үйл 
ажиллагаатай цайны газар

■ Спорт заал ба спортын талбай; нийтийн заал 
Фитнесс ба ширээний теннисийн өрөө; Саун-, грилл 
талбай- унадаг дугуйн үйлчилгээ

Үйлдвэр дундын 
сургалтын төв 
Магдебург

■ Барилгын салбарын дадлагад тулгуурласан 
мэргэжлийн ба мэргэшүүлэх сургалтын түнш, 
шугам сувгийн угсралт хийц ба барилгын тоног 
төхөөрөмж чиглэлээр нарийн шалгарсан

■ ZUMBau ХХК-ийн сертификат бүхий шалгалтын 
төв  (Шалгагдсан кранны оператор, Экскаватор ба 
ачигчийн оператор, ачигч-экскаваторын оператор) 

■ Цахим сургалтын симуляцыг бодит операторын 
сургалтын орчинтой уялдуулсан

Дотуур байр
Үйлдвэр дундын 
сургалтын төв 
Магдебур 

■ 32-ш 3 хүний өрөө шүршүүр, ариун цэврийн өрөө, 
TV, интернэт мөн нийтийн галтогоо 

■ Өөрийн ажиллагаатай цайны газар
■ Хүнсний хэрэгцээг өөрөө хангах боломжтой
■ Чөлөөт цаг өнгөрөөх өргөн ба спорт хийх өргөн 

боломж, унадаг дугуйн түрээс
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Бидний байршил
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Бау Билдунг Саксон-Анхальт

Захиргаа
Lorenzweg 56

39128 Magdeburg
Утас.: +49 391 28965-0
Факс: +49 391 28965-30
info@bauausbildung.de

Holleben Training Center
Südstraße 4a

06179 Teutschenthal OT Holleben
Утас.: +49 345 6134-501
Факс: +49 345 6134-555

holleben@bauausbildung.de

Magdeburg Training Center
 Lorenzweg 56

39128 Magdeburg
Утас.: +49 391 28965-0
Факс: +49 391 28965-30

magdeburg@bauausbildung.de
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