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1. Opis kursu
Tytuł kursu

Status kursu

Instytucja
Struktura zajęć
Czas trwania i format
Odbiorcy/uczestnicy
Liczba uczestników

Energooszczędna renowacja starych budynków
Rozwijanie praktycznych umiejętności koniecznych dla
zaprojektowania odpowiedniego przepływu czynności dla
projektu renowacji, projektowania i planowania wybranych
instalacji OZE w budynkach i praktyczna kontrola kosztów w
projektach renowacji budynków
Bydgoska Szkoła Wyższa
Warsztaty praktyczne, praca w zespołach (3 - 5 członków
każdy)
24 godziny zajęć praktycznych, 1 godzina dla modułu
wprowadzającego i 1 godzina dla sesji zamykającej
Uczestnicy kursu, którzy ukończyli e-learningowe moduły
teoretyczne i pomyślnie zaliczyli testy sprawdzające
zdobytą wiedzę
15 - 30

2. Zawartość i rezultaty nauczania
Tytuł modułu
Sesja nr

1

Tytuł modułu
Sesja nr

1

2
3
Rezultaty
nauczania

Wprowadzenie do zajęć praktycznych
Opis
Prezentacja materiałów koniecznych do wykonania
wybranych zadań praktycznych zawartych w trzech
modułach. Niezbędna wiedza z teoretycznych modułów elearningowych.
Pytania i odpowiedzi, Dodatkowe wyjaśnienia. Podział
uczestników na grupy i wybrane zadania do wykonania.

Czas trwania

1h

Planowanie przepływu czynności dla projektu renowacji
Opis
Czas trwania
Przykład hipotetycznego budynku i jego charakterystyka.
Uczestnicy otrzymują wszystkie informacje i dane
niezbędne dla zaplanowania struktury przepływu
1h
czynności, od wyboru materiałów i instalacji do
zakończenia procesu renowacji. Trener podaje instrukcje i
zalecenia/porady
Zadania praktyczne: zaplanowanie najbardziej wydajnej
6h
struktury przepływu czynności. Rodzaj pracy: diagramy,
schematy, opisy.
Dyskusja, pytania i odpowiedzi na temat wykonanych
1h
zadań
Uczestnicy potrafią zdefiniować cele i określić kryteria dla zaplanowania
struktury przepływu czynności, dokonać odpowiednich obliczeń, wykonać
diagramy i schematy
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Tytuł modułu
Sesja nr

1

2
3

Rezultaty
nauczania

Tytuł modułu
Sesja nr

1

2
3
Rezultaty
nauczania

Tytuł modułu
Sesja nr
1

2

Projektowanie i planowanie instalacji OZE
Opis
Czas trwania
Przykład struktury hipotetycznego budynku i jego
charakterystyki. Uczestnicy otrzymują podstawowe
informacje i dane konieczne dla zaprojektowania i
1h
zaplanowania instalacji OZE, od wyboru odpowiedniego
systemu do integracji różnych systemów/urządzeń. Trener
podaje instrukcje i porady w jaki sposób korzystać z
wybranych narzędzi (szablonów i tabel)
Zadania praktyczne: zaprojektowanie odpowiednich
instalacji/systemów OZE i ich integracji do najbardziej
6h
efektywnego systemu
Dyskusja, pytania i odpowiedzi na temat wykonanych
1h
zadań
Uczestnicy potrafią wykorzystywać praktyczne umiejętności do kierowania
procesem projektowania, identyfikacji najlepszych systemów OZE, ocenić
ich względną efektywność dla określonego budynku i procesu renowacji
oraz zachować elementy budynku o dużej wartości historycznej
Praktyczna kontrola kosztów
Opis
Czas trwania
Przykład procesu renowacji wybranego budynku.
Uczestnicy otrzymują wszystkie informacje i dane
konieczne do zaplanowania kontroli i optymalizacji
1h
kosztów. Trener podaje instrukcje i porady jak korzystać z
wybranych narzędzi (szablonów i tabel).
Zadania praktyczne: planowanie podstawowego procesu
inwestycyjnego i optymalizacji całkowitych kosztów dla
6h
projektu renowacji
Dyskusja, pytania i odpowiedzi na temat wykonanych
1h
zadań
Uczestnicy potrafią zidentyfikować i przewidzieć koszty, wskazać zagrożenia
dla inwestycji, podzielić koszty na podgrupy dla każdego etapu renowacji;
wybrać rozwiązania kosztowo-efektywne, optymalizować koszty projektu
renowacji
Sesja zamykająca
Opis
Omówienie wyników i rezultatów wykonanych zadań oraz
oceny końcowej
Zbieranie opinii i pomysłów uczestników dla oceny
poziomu jakości kursu i porównania między nauczaniem
hybrydowym a tradycyjnym korzystając z przygotowanych
kwestionariuszy

Czas trwania
30min

30min
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