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1 Kiinduló helyzet
Az európai építészek gazdasági helyzetének elemzése azzal az eredménnyel zárult, hogy az új építkezések
zsugorodó megbízási potenciálja alapján tovább romlik a foglalkoztatási helyzet, ezzel szemben a szanálások
és korszerősítések területén javulás érzékelhetı a megbízások tekintetében. Az elemzés ezen kívül
megmutatta, hogy a szanálás és a korszerősítés területén a meglévı tevékenységi profilok szaktudásátadásában hiány mutatkozik mind a végzısök, mind a tapasztalt építészek és mérnökök körében Európában.
Az IFBau által 2005 augusztusában kereken 20 500 építész körében elvégzett, a képzési szükségletet felmérı
elsı elemzés igazolja ezeket az eredményeket. Az oktatás elsısorban az újonnan építés szempontjaival
foglalkozik, a szanálás és korszerősítés területét elhanyagolják.

2 A kísérleti projekt célkitőzése és hasznossága
Az egész képzési projekt elsırendő törekvése a munkaerı-piaci struktúrákhoz való alkalmazkodó-képesség
javításához szükséges szakismeretek megszerzése. Támogatóan kell hatnia az építészek és mérnökök
szakképzésére a globális kihívások tekintetében, és fejlesztenie, illetve erısítenie kell a saját
kezdeményezésekre és az élethosszig tartó tanulásra, a rugalmasságra, valamint mobilitásra való készséget.
A saját szakmában való nagyfokú specializálódás a tervezésben és építésben tevékenykedı szakembereknek
és vezetıknek lehetıséget nyújt arra, hogy az európai piacon jövıképes, betöltetlen piaci szegmenst
foglaljanak el, és jelentısen javítsák helyzetüket az ágazat gazdasági versenyének mezınyében. A célkitőzés
az, hogy az építészeknek és mérnököknek megmutassuk a meglevı épületek növekvı jelentıségét és azokat
a foglalkoztatási lehetıségeket, amelyek az olyan alapfeladatok révén, mint ki-, át-, visszaépítés, valamint
revitalizáció, és az ezekbıl kialakuló részpiacokból adódnak. A gazdaságosság, az ökológia és a demográfia
kapcsolódási pontokat kínál azokhoz a betöltetlen piaci szegmensekhez, amelyek esetében a szakosodás
kifizetıdı lehet. A megváltozott lakhatási, munka-, szabadidı- és szervezeti struktúrákat magával hozó,
folyamatosan elırehaladó társadalmi változás a mindenkori ágazati sajátosságoktól függıen újrahasznosítási
elképzelések ötletgazdag kialakítását, valamint az épületállománnyal való innovatív gazdálkodást igényel a
tér- és területhasználat és az üresen állás tekintetében.

3 Célcsoport
A projekt a tervezési és építési ágazatban tevékenykedı európai szakembereket és vezetıket szólítja meg.
Ehhez a célcsoporthoz tartoznak vég-, ill. potenciális felhasználóként az építészet, belsıépítészet,
városépítészet és tájtervezés szakirány építészei és mérnökei, valamint az építımérnökök és a tervezésben
és építésben résztvevı szakmérnökök a földmérésügy, épülettechnika, építésfizika, építéskémia és
építéstechnika területérıl.

4 Szakképzési elképzelés
A szakképzési elképzelés egy két részre tagolódó
a „Tervezés és építés meglevı épületben” tanfolyam továbbképzési elképzelése egy európai alaptantervbıl
áll, amelyhez a tervezésben és építésben tevékenykedı európai szakemberek és vezetık számára képzési
és továbbképzési tantervet magukban foglaló ágazati kiegészítések kapcsolódnak. Az innovatív
továbbképzési elképzelés egyrészt országokon átívelı vonatkozású tartalmakhoz készült transznacionális
modulokból, másrészt a speciális nemzeti szempontokra rávilágító, országokra jellemzı modulokból áll.
A modellkísérlet keretében ezenkívül
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innovatív eszközök jönnek létre a „Tervezés és építés meglevı épületben” gyakorlati építési szakterületen
egy transznacionális tapasztalatcsere-program kialakítása és egy a „Tervezés és építés meglevı épületben”
szakterületrıl tudósító nemzetközi szakértıi csoport létrehozása révén, amelyek megkönnyítik a „Tervezés és
építés meglevı épületben” szakterület elméletéhez és gyakorlati ismereteihez való hozzáférést európai
viszonylatban, amennyiben javítják a tudásátadást és intenzívebbé teszik az erre a különleges területre
szakosodott európai vezetıkhöz és szakemberekhez, valamint tudósokhoz főzıdı szakmai kapcsolatokat.

5 Szakmai kompetencia és általános tanulmányi célok
A „Tervezés/építés meglevı épületben” képzés keretében kialakul a résztvevıkben a meglevı terület- és
épülethelyszínek minıségének és lehetıségeinek mélyreható megértése. A képzés magas fokú
interdiszciplináris együttmőködést céloz meg, és európai orientációja révén a határokon átnyúló
tevékenységekkel szembeni követelményekre is kitér.
A résztvevık magukévá teszik az élethosszig tartó tanulás alapelveit. Európai, nemzeti és ágazati szintő
tudást szereznek, és megfelelnek a globális kihívásoknak, amennyiben a munkaerıpiacok megváltozott
struktúráihoz alkalmazkodnak. A képzési elképzelés fókuszában a fokozott innovációs képesség céljából
megszerzendı szakmai kompetencia áll. Ehhez a résztvevık átfogó szakkompetenciát szereznek a konverzió,
revitalizáció és szanálás területén, amelyeket kiegészítenek a megfelelı módszer- és szociális kompetenciák.
5.1

Szakkompetencia és tanulmányi célok

Meghatározás:
A „Tervezés/építés meglevı épületben” képzési elképzelés keretében a szakkompetenciát arra való
képességnek tekintjük, hogy szakmára jellemzı kérdéseket és összefüggéseket tudjanak megfogalmazni, és
jellegzetes szakmai feladatokat, ill. problémákat tudjanak saját felelısségükre, önállóan és célirányosan, a
követelményeknek megfelelıen megoldani. A hangsúly itt azokon a kompetenciákon van, amelyek a tisztán
tudományos szakismereteken túl arra tesznek valakit képessé, hogy a kitőzött célokat cselekvésorientáltan
valósítsa meg.
Tanulmányi célok:
A résztvevık
 megértik az építıipari piacok globális összefüggéseit, és képesek európai léptékő összefüggésekben
gondolkozni és cselekedni,
 átlátják a meglevı épületre vonatkozó tervezési és építési szakterület társadalmi, gazdasági és történelmi
összefüggéseit, és sikeresen oldják meg a kitőzött, jellegzetes szakmai feladatokat,
 átfogó szaktudással rendelkeznek az épületek és területek megtartása, korszerősítése, helyreállítása és
újrahasznosítása területén, és képesek a határos szakterületekkel interdiszciplináris kapcsolatra,
 meg tudják ragadni a határokon átnyúló tartalmakban rejlı fejlıdési lehetıséget és
 a meglevı épületek tervezése és építése témakört annak regionális, nemzeti és európai dimenziójában
szemlélik.
5.2

Módszerkompetencia és tanulmányi célok

Meghatározás:
A módszerkompetencia a jellemzı munkatechnikák módszeres, problémamegoldó alkalmazására való
képesség. Ez a szakmai kompetencia a befejezett elsıdleges tanulmányok alatt és a szakma gyakorlása
során már megszerzett módszerkompetenciákra épít. Magában foglalja azt a képességet, hogy a kitőzött
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feladatokat és problémamegoldásokat célzottan közelítse meg, és az odaillı módszerek alkalmazásával
pozitív eredményre jusson.
Tanulmányi célok:
A résztvevık
 ismerik a meglevı épületekre vonatkozó tervezés és építés legfontosabb eszközeit, módszereit és technikáit,
és ezeket sikeresen tudják alkalmazni a gyakorlatban,
 alkalmazási szempontú jártasságot szereznek a tervezésben és a problémamegoldásban, és
 a „Tervezés és építés meglevı épületben” szakterületen megvalósítás-orientált folyamat- és projektirányítási
jártassággal rendelkeznek.
5.3

Szociális kompetencia és tanulmányi célok

Meghatározás:
A szociális kompetenciához tartozik az összes olyan beállítottság és készség, amely az emberek közötti
kommunikációhoz és az üzleti kapcsolatokhoz szükséges. Ez arra tesz képessé, hogy másokkal megértessük
magunkat, vitatkozzunk velük, érzékeljük, és konstruktív módon közelítsük meg a kommunikáció zavarait. A
„Tervezés és építés meglevı épületben” szakterülettel összefüggésben erre a kompetenciára ezenkívül az
jellemzı, hogy a vezetıi képességgel egyidejőleg szociális felelısség alakul ki az érintett személyben. A
szociális kompetencia olyan kommunikatív, interkulturális és vállalkozói kompetenciákat is magában foglal,
amelyek a tárgyalt témakör szempontjából különösen fontosak, és ezért ezekre a következıkben külön is
rávilágítunk:
5.4

Kommunikatív kompetencia

Meghatározás:
A kommunikatív kompetencia a kommunikatív helyzetek megragadásának és alakításának képességét jelenti,
amelynek révén az érintett személy egyrészt érzékeli a saját szándékait és szükségleteit, másrészt a
kommunikációs partnerekét, ezeket tolmácsolja és szemlélteti.
Tanulmányi célok:
A résztvevık
készen állnak a kritikára, sıt abban a helyzetben vannak, hogy konstruktív módon közelítsék meg a
konfliktusokat,
 moderálják a meglevı épületben levı építési feladatok folyamatait, azokról tárgyaljanak, és azokat
összehangolják, és bevonják ebbe a különbözı felhasználói csoportokat és az intézkedésben résztvevıket,
ill. az általa érintetteket,
 a meglevı épület tervezését és építését interdiszciplináris folyamatként fogják fel, és
értenek ahhoz, hogyan kell a különbözı diszciplínák és érdekcsoportok képviselıit gondolkodással, megértéssel
és együttmőködéssel integrálni, és velük közös projekteket megvalósítani.


5.5

Interkulturális kompetencia

Meghatározás:
Az „interkulturális kompetencia” alatt fıleg olyan kommunikatív képességeket értünk, amelyek a különbözı
európai kultúrák képviselıi közötti interakciókhoz szükségesek. Az interkulturális (kultúrák közötti)
kommunikáció azt jelenti, hogy a különbözı értékfelfogások és irányultságok, normák, elképzelések és
beállítottságok egymásra találnak. Ennek során gyakran lépnek fel véleménykülönbségek és
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félremagyarázások, amelyek kommunikációs zavarokat vonnak maguk után. Az interkulturális kompetencia
egyik legfontosabb összetevıje ezért a nemzetközi kooperációs partnerre és annak kulturális
jellegzetességeire való ráhangolódás képessége.
Tanulmányi célok:
A résztvevık
 aktív módon tudnak kapcsolatokat kiépíteni európai partnerekkel és a fennálló kapcsolatokat ápolni,
 magatartásukat tekintve rugalmasak, és gyorsan tudnak a megváltozott helyzetekre ráhangolódni,
 meg tudnak birkózni a bizonytalan, összetett, ill. többértelmő helyzetekkel, és nem érzik magukat
akadályoztatva ezektıl,
 a nemzetközi együttmőködésben résztvevı partnerekkel folytatott bonyolult tárgyalási helyzetekbe irányító
módon tudnak beavatkozni, el tudják hárítani a kommunikáció zavarait, és
 elsajátítják azt a képességet, hogy más, „idegennek” tőnı véleményekkel, beállítottságokkal és cselekvési
mintákkal elıítélet-mentesen tudjanak találkozni.
5.6

Vállalkozói kompetencia

Meghatározás:
Vállalkozói kompetenciára van szükség ahhoz, hogy az ötleteket tettekre váltsuk, és a projekteket sikeresen
megvalósítsuk. Ide tartozik az építés- és ingatlangazdálkodásnak és azoknak az összefüggéseknek az átfogó
megértése, amelyek között az emberek élnek és dolgoznak, valamint az ebbıl adódó esélyek és kockázatok
felismerése és mérlegelése. A vállalkozói kompetencia feltételezi azt a képességet, hogy az érintett személy
mind csapatban, mind önállóan tudjon dolgozni, kezdeményezést, sikeres fellépést és cselekvést, aktív
projektirányítást és határozottságot követel meg annak érdekében, hogy a saját és a közösségi célokat meg
tudja valósítani.
Tanulmányi célok:
A résztvevık
 felismerik a változó piacok esélyeit és kihívásait, versenyképesek és mozgékonyak,
 képesek elemezni, megítélni, kezdeményezıen kezelni a valóságos viszonyokat, értékelni a kockázatokat, és
 értenek hozzá, hogyan tervezzék meg, számítsák ki, valósítsák meg és bonyolítsák le a nemzeti és
nemzetközi projekteket.
A tanterv kialakításának és módosításának keretében a kompetenciaprofilokat képzési tartalmakra fordítottuk
le. Világos szerkezető modulokból álló felépítésük révén ezek jól alkalmazható eszközt jelentenek a képzési
egységek megtervezéséhez.

6 Az európai alaptanterv szerkezete
Az ágazati, nemzeti és transznacionális megközelítésekkel rendelkezı európai alaptanterv modulokból
felépülı tantervi részeket tartalmaz a tervezés és építés területén tevékenykedı európai vezetık és
szakemberek munka melletti továbbképzéséhez.
A tanterv szerkezete egyrészt a meglevı épületekkel kapcsolatos tervezésre és építésre való szakosodás
iránti felderített képzési igénybıl és az ennek eredményeként szükségessé váló kompetenciákból adódik. Az
eredményeket 1-7. transznacionális modullá és négy, országra jellemzı modullá alakítottuk át. Ha ezen felül a
meglevı épületekkel kapcsolatos tervezésben és építésben az építészek és mérnökök elıtt álló feladatokat
(vö. 2006.02.10-i teljes kérelem 16. old.) nézzük, különösen az európai határtérségekben megvalósítandó
projektek feltételeznek transznacionális együttmőködést és interkulturális kompetenciát. Az értékelı jelentés
egyik ajánlása az volt, hogy még jobban helyezzük a középpontba az európai irányultságot és az
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interkulturális kompetenciákat. A tanterv átdolgozása során ezt megfelelıen figyelembe vettük (2., 3., 6., 7.
modul és az új, 8. modul).
Annak érdekében, hogy növeljük a továbbképzés személyes hasznát a résztvevık számára, a képzés elején a
résztvevıknek témákat és nyitott kérdéseket kell felvetniük a saját szakmai gyakorlatukból, amelyekrıl
beszélnek, és amelyeket feldolgoznak a továbbiakban.
A transznacionális és az országra jellemzı modulok építıkövei:
A transznacionális modulok felépítése szerint elıször azokról a koncepcionális és tervezési alapokról
beszélünk, amelyek a meglevı épületekkel kapcsolatos tervezés és építés különleges követelményei miatt
szükségesek. Ezenkívül megértést és érzékenységet kell kialakítani a projekt megvalósításában résztvevı
diszciplínák tevékenységei iránt. A felvetett jogi, építéstechnikai, szociokulturális, kultúrtörténeti, energetikai,
ökológiai és gazdasági témákat, feladatokat és problémákat folyamatosan kell a meglevı épülettel
kapcsolatos tervezés és építés összefüggésében bemutatni és a megoldások szempontjából feldolgozni.
Ebben az összefüggésben a „Projektirányítás” címő 7. modul, valamint az „Interkulturális kompetencia és
európai szakmai gyakorlat” címő 8. modul központi szerepet foglal el a tanfolyam céljai között. Ezeket
lehetıleg korán, röviddel az 1. és 2. modul után kell lebonyolítani. A 3–6. modulok elmélyedési lehetıséget
nyújthatnak a résztvevık számára.
A transznacionalitás biztosítása érdekében az európai térségbıl tudományos és gyakorlati oktatókat és
szakértıket, valamint a továbbképzésbıl docenseket vonunk be ösztönzıként az oktatásba. A kijelölt
tartalmak és feladatok európai összefüggésbe vannak állítva.
Az országokra vonatkozó modulok és a tapasztalatcserét szolgáló programok rávilágítanak a jellegzetes
nemzeti szempontokra, melynek során lényeges a résztvevık számára a helyszínváltoztatás. A
tapasztalatcserét szolgáló program elején az olyan általános szempontokra kell kitérni, mint pl. a meglevı
épületek fejlesztésének gazdasági szempontjai, a városépítési és tértervezıi szempontok a mindenkori
városokban/országokban, az érintett szereplık elıtt álló legnagyobb kihívások, valamint a mőemlékvédelem.
Ezután következhet az egyes országokban az alapvetı súlyponti kérdések kijelölése. Legalább egy napot kell
egy-egy nemzeti célcsoport számára országspecifikus program céljára kialakítani.
Az országra jellemzı modulok és a tapasztalatcserét szolgáló program lebonyolítási mintája:
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7 Oktatási forma
Az átfogó tematika alapján a képzésre legalább 18 kétnapos blokkra van szükség 16-16, egyenként 45 perces
oktatási egységgel. Ez három-négy hetes megrendezési ütem esetén 18 hónapos idıtartamnak felel meg. Az
országspecifikus modulokat és a hozzájuk tartozó tapasztalatcserét szolgáló programot legalább háromnapos
teljes idıtartamú blokkban ajánlva alakítjuk ki. Kötelezı legalább egy további európai ország tapasztalatcserét
szolgáló programján és országspecifikus modulján való részvétel.
A tapasztalatcsere-programot angol nyelven tartják, az országspecifikus programokat lehet az érintett ország
nyelvén vagy angolul megrendezni.

8 Tanítási és tanulási módszerek
A meglevı épülettel kapcsolatos tervezés és építés olyan mértékben összetett, hogy az építészekkel és
szakmérnökökkel szemben támasztott követelmények sokszorta magasabbak, mint új építések esetén. A
meglevı épületben történı építkezés azt jelenti, hogy fel kell tárni az építési, történelmi, szociokulturális és
gazdasági adottságokat, és be kell vonni egy sor érdekeltet a munkába. A projekttıl függıen transznacionális
összefüggésekben és nemzetközi csapatokban kell dolgozni. Annak érdekében, hogy kellıképpen
megfeleljünk ennek az összetettségnek, és hogy elısegítsük a résztvevık szakmai kompetenciájának
fejlıdését, olyan tanulási és tanítási módszereket kell választani, amelyek szoros összefüggésben vannak a
szakmákra jellemzı tudásközvetítéssel és a megvalósítási stratégiák problémaközpontú, gyakorlatias
átadásával.
Valóság-közeli folyamatok ösztönzése (esettanulmányok, tervjátékok, szerepjátékok)
Nagyra értékeljük az olyan ösztönzést, amely utánozza a szakterület szakmai gyakorlatában elıforduló
jellegzetes téma- és problémafelvetéseket, és lehetıvé teszi a résztvevık számára, hogy elvont síkon
végigjátsszák a megoldandó feladatok bonyolultságát annak érdekében, hogy azt jobban megértsék, és cél-,
valamint cselekvésorientált megoldási lehetıségeket alakíthassanak ki. A gyakorlatból vett esettanulmányokat
és megvalósított megoldásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy azokba bele tudják élni magukat, és
ötletgazdag megoldási lehetıségek jöhessenek létre. Ezek különösen alkalmasak koncepciókialakítási
témákként. Olyan feladatok esetében, amelyek nagy konfliktuspotenciált rejtenek, és amelyek sikeres
megoldásához nagyon jó kommunikatív kompetenciára van szükség, mint pl. egy mőködésben levı üzem
szanálása során, szerepjátékokban próbáljuk ki az érvelési módokat. Tervezünk egy egész Európára kiterjedı
tervjátékot. Mivel a szerepeket nemzetközi szereplık töltik be, ez különleges módon ösztönzi a
transznacionális együttmőködést.
Szakmai elıadások
A legfontosabb szakmai tartalmakat az eseti példák révén röviden és pregnánsan mutatjuk be annak
érdekében, hogy ezt követıen a teljes csoporttal megvitassuk azokat, vagy kis csoportokban folytassuk azok
feldolgozását.
Gyakorlatok
Ezeket azért tervezzük, hogy a gyakorlatban használjunk speciális eszközöket és módszereket (elemzı
eljárásokat és munkatechnikákat, stb.) egyesével vagy csoportban.
Kirándulás
Kirándulásokat teszünk kiválasztott szakterületekre, amelyeknek a helyszíni tanulmányozás lehetıségét is
kínálniuk kell. Ezen kívül a tapasztalatcsere-program/országspecifikus modulok keretében többnapos szakmai
kirándulásokat kínálunk európai országokba.
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9 Tananyag
A résztvevık minden modulhoz és a kiválasztott témakörökhöz CD-ROM-okon kapják meg a szeminárium
anyagait. A projekt weboldala, a www.bauwerk-europa.eu és a „Tervezés és építés meglevı épületben“
témáról tudósító integrált szakértıi adatbázis átfogó információkutatást tesz lehetıvé, és megkönnyíti a
kapcsolattartást a Tervezés és építés meglevı épületben szakterületen Európában mőködı szervezetekkel,
valamint szakértıkkel (vö. képzési elképzelés).

10 A képzés lezárása
Fokozatonkénti minısítést, valamint a EUROPEAN Credit Transfer Systems (ECTS rendszer) keretében
történı elismerést tervezünk európai kreditpontok (EC pontok) adásával. Az ECTS kompatibilisnek lenne az
„Európai szakképzési teljesítménypontok rendszerével (ECVET)”. Mivel a meglevı tanterv megszerzendı
ismereteken, készségeken és kompetenciákon alapul, amelyek a meglevı épületek tervezéséhez és
építéséhez szükségesek, és bemutatásra kerül a megfelelı munkaterhelés (Workload), mind a szakképzés
ECVET rendszere, mind a felsıfokú képzés ECTS rendszere alkalmazható. ECVET pontokat adunk az elsı
két minısítési fokozatra, és ECTS pontokat a mesterképzés lezárásáig mindhárom fokozatra.
A három minısítési fokozat a következıképpen épülhet egymásra:
1. fokozat: A transznacionális modulokon és a tapasztalatcsere-programon való részvétel oktatási intézményének
bizonyítványából áll. A transznacionális modulok legalább 75%-át teljesíteni kell, legalább egy nemzetközi
tapasztalatcsere-programon/országspecifikus modulon részt kell venni.
2. fokozat: Egy „Felsıfokú bizonyítványból” áll, amelyet egy fıiskola ad ki. Ehhez az 1. fokozaton felül el kell készíteni
egy dolgozatot, és részt kell venni egy kollokviumon. A kollokvium során be kell mutatni a dolgozatot, és részletes
szóbeli vizsgát kell tenni.
3. fokozat: Ez egy „mesterkurzusból” áll, amelyet a 2. fokozat lezárását követıen lehet abszolválni. Ennek során az
általános képzési koncepció keretében két szakot tervezünk: „Ember és tér”, valamint „Energia és ökológia”.
Legfeljebb a következı pontokat lehet az egyes fokozatokon megszerezni:




a mindenkori oktatási intézmény bizonyítványa
22 ECTS/ECVET pont
fıiskolai bizonyítvány
8 ECTS/ECVET pont
mesterképzéssel való végzés (szakirány és mestertétel) 90 ECTS pont

Összpontszám:

120 ECTS pont, ebbıl 30 ECTS/ECVET pont

Az egyes modulokon szerezhetı pontokat feltüntettük a megfelelı modulkártyákon (1-8. modul).
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11 Képzési igény, szükséges szakmai kompetencia és beépítés a
tantervbe

Jelmagyarázat
* vö. Teljes kérelem
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6
Modul 7
Modul 8
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12 Tartalomjegyzék és módszertani oktatatási terv
12.1

1. modul: Állományi koncepció és tervezés

Workload / teljes óraszám 120, ebbıl, jelenlét: 48 óra, önálló tanulás: 72 óra
ECTS: 4
ECVET: 4
Általános tanulási célok:
A résztvevık az állomány tervezésének és építésének komplexitását a történeti, társadalmi, szociokulturális
és gazdasági alapok kontextusában értik meg, miközben a fenntartható fejlesztés szellemének megfelelıen az
építmény teljes életciklusát bevonják a koncepció kifejlesztésébe és a befolyásoló tényezıket azok
együtthatásában optimalizálják a tervezés során. A résztvevık az állomány tervezését és építését
interdiszciplináris folyamatnak tekintik és tudják, hogy milyen komponenseket kell bevonni a szanálási
koncepciókba és a használat megváltoztatásának koncepcióiba. Felhasználják a nemzetközi tapasztalatokat,
ismerik a legfontosabb módszereket, eszközöket és eljárásokat ahhoz, hogy projekteket európai kontextusban
fejlesszenek ki, tervezzenek és koordináljanak.
Speciális tanulási célok:
Szakmai kompetencia:
A résztvevık képesek arra, hogy,






a nemzetközi tapasztalatokat kiértékeljék, azokat átvegyék és európai együttmőködési formákat
használjanak,
fenntartható revitalizációs, konverziós és szanálási koncepciókat fejlesszenek ki,
elemzéseket és szakvéleményeket értékeljenek ki az országspecifikus adottságok és elıírások
figyelembevételével és bevonják ezeket a koncepció kifejlesztésébe,
megértsék az aktuális társadalom-tudományi közleményeket, az eredményeket mérhetıvé tegyék és
alkalmazzák,
felismerjék és alkalmazzák a normatív keretfeltételeket, ezek mozgásterét felmérjék és biztosítsák az
informális társadalmi kontroll elvét a hasznosítási koncepciók során.

Módszertani kompetencia:
A résztvevık képesek arra, hogy





meghatátozzák, értékeljék és a koncepcióba bevonják a technikai, a szociokulturális és a gazdasági
alapelveket,
elvégezzék az erısségek és a gyengeségek elemzését, az eredményeket értékeljék és a projekt fejlesztése
során figyelembe vegyék,
biztonságosan alkalmazzák az építménydiagnosztika mérési módszereit, megértsék ezek eredményeit,
valamint kiértékeljék ezeket, és
nyilvántartásba vegyék az állományhoz tartozó építményeket és emlékmőveket, elvégezzék ezek történeti
topográfiai elemzését.

Szociális kompetencia (SK):
A résztvevık képesek arra, hogy
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felismerjék a nemzetközi együttmőködési lehetıségeket és aktív kapcsolatot hozzanak létre nemzetközi
együttmőködı partnerekkel, alkalmazkodjanak azok szociokulturális sajátosságaihoz,
felismerjék az európai és a nemzeti támogatási lehetıségek potenciáljait és ezeket megszerezzék,
integrálják a különbözı szaktudományok és a különféle célcsoportok érdekelt feleit a tervezési folyamatba,
felmérjék az érdekeltségi mozgástereket és közvetítsenek a felek között,
felismerjék az esélyeket, mérlegeljék a kockázatokat, elemezzék, értékeljék a tényállásokat és
kezdeményezıen cselekedjenek

Módszerek:
Szakmai elıadás, nemzeti és nemzetközi esettanulmányok, kirándulások, másodlagos kutatás
Az oktatás tartalma:









Koncepció készítés
Demográfia
Projektfejlesztés
Európai projektkoordináció
Bőncselekmények megelızése
Finanszírozási és támogatási lehetıségek
Építménydiagnosztika
Állományfelvétel és dokumentálás

A teljesítmény igazolása:
Koncepció kifejlesztése és prezentáció, csoportmunka lehetséges
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12.2

2. modul: Jog

Workload / teljes óraszám 60, ebbıl, jelenlét: 24 óra, önálló tanulás: 36 óra
ECTS: 2
ECVET: 2
Általános tanulási célok:
A résztvevık tudnak az európai jog alapvetı összefüggéseirıl, és ismerik az Európában érvényes, az
építkezési intézkedések szempontjából releváns különbözı jogalapokat. Képesek felbecsülni, hogy melyek az
állományi tervezés és építés kontextusában a vonatkozó törvények és irányelvek, rendelkeznek azzal a
képességgel, hogy beletanuljanak az Európai Unión belüli külföldi országokban mindenhol érvényes normatív
keretfeltételekbe és ennek során együttmőködnek a releváns intézményekkel, partnerekkel. A résztvevık
ismerik saját országuk építésügyi szabályzati és tervezési jogi elıírásait, amelyeket alkalmazni kell az
állományi építkezési intézkedések során, és képesek arra, hogy integrálják ezeket a tervezési és kivitelezési
folyamatba.
Speciális tanulási célok és módszerek:
Szakmai kompetencia:
A résztvevık







értik az európai törvények alapvetı összefüggéseit, a különbözı európai együttmőködési formák törvényi
alapjait, ismerik az Európai Unión belüli különbözı építési jogi formákat, valamint, az európai építési
szerzıdéskötésre és a megrendelések kiadására vonatkozó törvényeket és képesek felbecsülni ezek
alkalmazását,
ismerik az országspecifikus építési és tervezési törvényeket, valamint az építési szerzıdési és a
megrendelés-kiadási törvényeket, tudják ezeket alkalmazni, jártasak a beépített és a beépítetlen területekre
vonatkozó építési rendelkezésekkel kapcsolatos törvényi rendelkezésekben és szabályokban, felismerik a
jogkövetkezményeket, és tervezı munkájuk során alkalmazni tudják a vonatkozó törvényeket, elıírásokat,
képesek a a fejlesztési, a városátépítési és a szanálási területek szanálása során ebtartandó törvényi
elıírások alkalmazására, és megfelelı támogatási lehetıségeket tudnak szerezni,
felismerik az állomány- és az mőemlékvédelem tartalmát és jelentıségét, mérlegelni tudják, hogy mely
törvényekhez és elıírásokhoz kell folyamodniuk, ezeket képesek alkalmazni és a lehetséges hasznosításváltoztatások tekintetében elemezni.

Módszertani kompetencia:
A résztvevık képesek arra, hogy





alkalmazzák a specifikus törvényi formákat a különbözı premisszák között,
kérvényeket, valamint építési folyamodványokat készítsenek és benyújtsák azokat a megfelelı
hatóságokhoz,
megértsék a téma szempontjából lényeges szerzıdéseket, beavatkozzanak a szerzıdések szerkesztésébe,
és
kiaknázzák az állományi tervezéssel és az építéssel összefüggı támogatási lehetıségeket.

Szociális kompetencia (SK):
A résztvevık képesek arra, hogy


európai együttmőködéseket kezdeményezzenek és ezekrıl tárgyalásokat folytassanak,
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a megfelelı hatóságokkal tárgyalásokat folytassanak az építkezési intézkedések engedélyezésérıl és
megvalósításáról,
együttmőködı munkát folytassanak és megoldásokat fejlesszenek ki,
a potenciális és a törvényi adottságokból eredı konfliktusokat felbecsüljék és megoldást nyújtsanak ezekre.

Módszerek:
Szakmai elıadás, esettanulmányok, kutatási gyakorlatok
Az oktatás tartalma:










Az Európai Unió törvényei és az, alapvetı szabadságjogok
Nemzetközi építési és építészeti jog
Európai építési jog
Európai építési szerzıdési jog, innovatív, építési szerzıdési formák Európában, az Európai Unióban
érvényes megrendelés, kiadási jog
Versenyek Európában
Országspecifikus építési és tervezési jog
Országspecifikus építési szerzıdési és megrendelés kiadási jog
Törvényi követelmények a hasznosítás, módosításával kapcsolatban
Fejlesztési, városátépítési és szanálási, területek

A teljesítmény igazolása:
Írásbeli esetfeldolgozás
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12.3

3. modul: Város- és tájtervezés

Workload / teljes óraszám 60 , ebbıl, jelenlét: 24 óra, önálló tanulás: 36 óra
ECTS: 2
ECVET: 2
Általános tanulási célok:
A résztvevık képesek arra, hogy felismerjék az egész országot átfogó érdekeket és ezeket belehelyezzék az
európai térségfejlesztés kontextusába. Komplex struktúrákat tudnak elemezni, az elemzést a különbözı,
folyamatosan fejlıdı folyamatok eredményeként tekintik és megértik az európai városépítés és tájépítészet
aktuális feladatait az urbánus térség meglévı struktúráival való kapcsolatban. Az építmények és az
épületegyüttesek város- és tájtervezési értékelése céljára jártasak a legfontosabb eszközök, módszerek és
technikák használatában és a társadalmi feltételekkel összefüggı eredményeket át tudják ültetni a tervezıi
gyakorlatba.
Speciális tanulási célok és módszerek:
Szakmai kompetencia:
A résztvevık képesek arra, hogy,








felismerjék a városépítés és a tájépítészet nemzetközi és hazai áramlatait,
felismerjék a nemzetközileg értékes szakmai közleményeket és ezeket országspecifikusan tudják alkalmazni,
felkutassák a nemzetközi és az országspecifikus helyzetek becslésére vonatkozó adatokat és felhasználják
azokat,
megértsék és interpretálják a történelmi fejlıdést,
figyelembe vegyék a tervkészítési folyamatban az állomány sajátosságait.
elvégezzék a szociokulturális helyzetmeghatározást, valamint besorolják, koncepcionálisan figyelembe
vegyék a szociális keretfeltételekrıl és a befolyásoló tényezıkrıl szóló nyilatkozatokat, és
a szerzett ismereteket egy integráló tervezı tevékenység folyamán, a célcsoportnak megfelelıen a
gyakorlatba átültessék.

Módszertani kompetencia:
A résztvevık képesek arra, hogy











a várostervezéssel és a területtel kapcsolatos állományfelvételt és elemzéseket készítsenek,
módszertani helyszín-meghatározásokat végezzenek a városépítészet területén, számbavegyék a strukturális
egységeket, és
folyamat-eljárásmódokat alkalmazzanak.
Szociális kompetencia (SK):
A résztvevık képesek arra, hogy
megértsék a különbözı felhasználók érdekeit, ezeket interpretálják és együttmőködjenek velük,
a felhasználó számára értelmezhetıen kommunikálják a tervezési koncepciókat, ezáltal növelve a szanálási
tervek elfogadottságát és tompítva az esetleges érdekkonfliktusokat,
megállapítsák a piaci és szociokulturális áramlatokat és meghatározzák a jövendı feladatterületeket,
felismerjék az egész országot átfogó érdekeket, pontosítsák azokat, és
felbecsüljék, hogy mennyiben megvalósíthatók a cselekvési koncepciók és hol vannak ezek határai.

Módszerek:
Szakmai elıadás, kirándulások, nemzetközi kutatások, esettanulmányok elemzés és interpretáció területen,
szerepjáték
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Az oktatás tartalma:






Városépítés, az európai városépítés, formái
Várostervezési állományfelvétel és, elemzés
Tájépítészet
Városi szabadtér rendszerek világszerte
Nemzetközi és hazai szabadtér, tipológiák

A teljesítmény igazolása:
Valódi projekt elemzése és értékelése
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12.4

4. modul: Mőemlékgondozás

Workload / teljes óraszám 60 , ebbıl, jelenlét: 24 óra, önálló tanulás: 36 óra
ECTS: 2
ECVET: 2
Általános tanulási célok:
A résztvevık nemzetközi és hazai szempontok figyelembe vételével vitatkoznak kulturális értékekrıl a
megırzésre érdemes építmények és építményegyüttesek kontextusában, és bevonják a mőemlékhez méltó
hasznosítás kérdéseit szociokulturális és a piac számára lényeges lényeges szempontok szerint. A résztvevık
tudják, hogy mire kell figyelni a mőemlékekkel való bánásmód során, ismerik a legfontosabb eszközöket,
módszereket és technikákat, amelyeket alkalmazni kell a mőemlékekkel kapcsolatos tervezési folyamatokban
és képesek ezeket alkalmazni.
Speciális tanulási célok:
Szakmai kompetencia:
A résztvevık képesek arra, hogy,








nemzetközi és nemzeti téren felismerjék a városépítészet, valamint az épületek és az épületegyüttesek
történelmi összefüggéseit és figyelembe vegyeék ezeket a tervezésben és a megvalósításban,
vitatkozzanak az európai városmegújítás gyakorlatáról és problémáiról és ezekre megoldási stratégiákat
fejlesszenek ki,
felismerjék a mőemlékgondozás és a megfelelı hatóságok szervezetét európai szervezetét és szakmailag
bekapcsolják ezeket,
felismerjék a városépítési mőemlékvédelem céljait és ezeket a tervezés folyamán a gyakorlatba átültessék,
figyelembe vegyék a szanálási folyamatban a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó támogatási
programokat,
felismerjék a specifikus jogi követelményeket, szakszerően cselekedjenek és
koncepciókat fejlesszenek ki az épületek és épületegyüttesek mőemlékhez méltó hasznosítására és
megvalósítsák az ebbıl keletkezı fenntartást, konzerválást, restaurálást és/vagy rendbehozatalt.

Módszertani kompetencia:
A résztvevık képesek arra, hogy





építéstörténeti vizsgálatokat végezzenek el,
különbözı módszereket alkalmazzanak a mőemlékek nyilvántartására és bemutatására,
az eredményeket a mőemléki hatóságok és a szakhivatalok számára érthetıen dokumentálják és
módszeresen becsatornázzák ezeket az eredményeket a vázlatkészítési és tervezési folyamatba.

Szociális kompetencia (SK):
A résztvevık képesek






kulturális értékekrıl vitát folytatni,
kíméletesen és felelısségteljesen bánni a történelmi és autentikus építményekkel,
megérteni a különbözı felhasználói csoportok igényeit, ezeket a mőemlékgondozás szemszögébıl értelmezni
és az eredményeket a célcsoportok számára megfelelıen módon kommunikálni,
az egész országot átfogó érdekeket felismerni, pontosítani és nemzetközi teamekben együttmőködni,
a mőemlékgondozást gazdasági tényezınek tekinteni, és
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a mőemlékekre és a megtartásra érdemes épületek erısségeinek, gyengeségeinek és potenciáljainak
elemzését elvégezni.

Módszerek:
Szakmai elıadások kirándulás, esettanulmányok, gyakorlatok
A tanítás tartalma:




A mőemlékgondozás alapjai
A mőemlékekkel való bánásmód
Mőemlékek hasznosítása és használata

A teljesítmény igazolása:
A saját gyakorlatból merített projekten meghatározott módszer és/vagy technika alkalmazása
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12.5

5. modul: Építészet

Workload / teljes óraszám 120 , ebbıl, jelenlét: 48 óra, önálló tanulás: 72 óra
ECTS: 4
ECVET: 4
Általános tanulási célok:
A résztvevık ismerik az állomány épületeinek speciális építészeti követelményeit, konstrukciós sajátosságait,
bevonják ezeket a fenntartható koncepcióba és az építési intézkedések tervezésébe, kivitelezésébe. Fel
tudják becsülni a technikai lehetıségeket és a jellegzetes gyengeségeket, megfelelı kárképeket tudnak
interpretálni, megoldási javaslatokat fejlesztenek ki, ezeket kommunikálják és megvalósítják. A demográfiai
változásoknak a meglévı lakó- és munkakörnyezetre való kihatásainak aspektusa alatt felismerik, hogy
hogyan háríthatók el elıre az akadályok vagy hogyan csökkenthetık ezek az állomány építményeiben, és
megteszik az ehhez szükséges intézkedéseket. A résztvevık interdiszciplinárisan dolgoznak, bevonják a
szakmérnököket a koncepcióba, a tervezésbe, a kivitelezésbe.
Speciális tanulási célok és módszerek:
Szakmai kompetencia:
A résztvevık képesek







felismerni a régi épületek jellegzetes tartószerkezeteit, építési módjait, értékelni erısségeiket,
gyengeségeiket, ezeket a fenntartható szanálásba bevonni, az épületkárokat felismerni és értékelni,
megérteni azokat a statikai elıírásokat, amelyeket speciálisan a régi épületek szanálásakor kell figyelembe
venni és ezeket statikai elıírásokat a tervezési folyamatba átültetni,
az építésfizikai problémákat az építéstechnikai megoldási szempontok kontextusában felismerni,
az állomány tőzvédelmi problémáit megérteni és tőzvédelmi koncepciókat kifejleszteni,
a szanálás, illetve a hasznosítás megváltoztatás technikai lehetıségeit felbecsülni az egyes építményekre
vonatkozóan.
az akadálymentes környezet központi tervezési követelményeit leírni, alkalmazni az „önállóság támogatása, a
segédeszközök használatának lehetıvé tétele, a gondozást megkönnyítése „ elvét, és az akadálymentes
építészet követelményeit idejében bevonni a tervezési folyamatba, hogy optimálissá tegyék a fogyatékkal élı
emberek mozgásterét és elkerüljék a késıbbi többletköltségeket.

Módszertani kompetencia:
A résztvevık képesek




módszertani szempontokat alkalmazni a statikai kérdések tisztázására,
állományfelvételt készíteni az épületekrıl, a meglévı építmények állagát elemezni, intézkedéskatalógust
készíteni és a hiányosságokat szisztematikusan nyilvántartásba venni,
a tőzvédelmi-technikai szanálásról koncepciókat kifejleszteni, prioritáslistákat és elızetes költségbecslést
készíteni.

Szociális kompetencia (SK):
A résztvevık képesek



a különbözı szakmai területek résztvevıit bevonni a tervezés és a kivitelezés folyamatába, a szakemberek
munkamódszerét és érvelését megérteni,
a különbözı felhasználói és célcsoportokat bevonni a tervezési és a kivitelezési folyamatba és a sajátos
élethelyzető emberekkel tisztelettel, értékeiket becsülve bánni,
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a tényállásokat elemezni, értékelni, kezdeményezıen cselekedni és a kockázatokat mérlegelni.

Módszerek:
Szakmai elıadás, esettanulmány, megvalósított átépítési intézkedések ex post /utólagos/ értéklése,
szerepjáték, gyakorlatok
Tanulási tartalmak:






Régi épületek szanálásának statikai, szempontjai
Régi épületek szanálásának építés, fizikai szempontjai
Tőzvédelem
Épületkárok
Akadálymentes építkezés

A teljesítmény igazolása:
Az akadálymentes környezet elvének alkalmazása a szanálási projektben, saját gyakorlat alapján
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12.6

6. modul: Energia és ökológia

Workload / teljes óraszám 90 , ebbıl, jelenlét: 40 óra, önálló tanulás: 50 óra
ECTS: 3
ECVET: 3
Általános tanulási célok:
A résztvevık megtekintik a teljes állomány tervezését és építését. Energetikai és ökológiai kérdéseket
integrálnak a fenntartható tervezésbe és kivitelezésbe, megfontolásaik közé veszik az adott építmény
környezetét és a használók szempontjából optimalizált átfogó megoldásokat fejlesztenek ki. A résztvevıknek
tudomásuk van a vonatkozó törvényekrıl és elıírásokról európai összefüggésben, ismerik az energia
megtakarítási potenciálokat, tudják, hogy hogyan kell bánni a szennyezett területekkel és anyagokkal, ismerik
az ehhez szükséges eszközöket, módszereket, ezeket sikeresen tudják alkalmazni és foglalkoztak az
erıforrások környezeti szempontból megfelelı használatával.
Speciális tanulási célok:
Szakmai kompetencia:
A résztvevık képesek







elvégezni az építmény és annak releváns környezete integrált, teljes körő felmérését,
építészeti és technikai intézkedéseket javasolni a költség- és energiahatékonyság figyelembevétele mellett,
felügyelik ezek megvalósítását és alkalmazzák a megújuló ökológiai energiaforrásokat,
betartani az állományban lévı épületek energiaigazolványa számára irányadó törvényi követelményeket,
alkalmazni a szennyezıdések, a szennyezett anyagok és a szennyezett területek kezelésére irányadó
törvényi rendelkezéseket,
felismerni az egészséget veszélyeztetı (aggályos) építési anyagokat, ezeket osztályozzák, az (aggályos)
építési anyagokat szakszerően lebontják és ártalmatlaníttatják, valamint alternatív (nem aggályos) építési
anyagokat választanak ki,
figyelembe venni azokat a szakmai követelményeket, amelyeket a szennyezıdések, a szennyezett anyagok
és a szennyezett területek kezelése során kell alkalmazni pályázatoknál, megrendelések kiadásakor, az
építkezés irányításakor és a kivitelezésekor.

Módszertani kompetencia:
A résztvevık képesek




a legfontosabb eszközöket, számítási eljárásokat és segédleteket gyakorlatiasan alkalmazni,
felismerni az állomány értékelésének keretén belül a szanálási lehetıségeket és ezeket szakszerően
értékelni,
gazdaságossági számításokat végezni az épületekre, meghatározni a leendı energiafogyasztást, lehetséges
jövıbeli eseménysorokat felvázolni és a támogatási lehetıségeket kiaknázni.

Szociális kompetencia (SK):
A résztvevık képesek



az épületeket életciklusuk tekintetében szemlélni és felelısségtudatosan viselkedni a környezettel szemben,
a szakmai szempontból ésszerőnek tekintett intézkedésekkel döntési eljárásokban érvelni, az építtetınek
tanácsot adni és a döntéshozatalt elısegíteni,
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felismerni a szakmailag specifikus mérnöki és szakértıi szolgáltatások szükségességét, az ezekkel
összefüggı költségeket az építtetı számára is elfogadható módon elmagyarázni, az ilyen szolgáltatásokat
megrendelni, értékelni és a tervezés és a kivitelezés folyamatában a szakmérnökökkel együttmőködni.

Módszerek:
Szakmai elıadás, esettanulmányok ex post értékelése, szerepjáték (ügyféltanácsadás)
Az oktatás tartalma:






Energiamegtakarítási lehetıségek az, állományon belüli építkezési, intézkedések során
Energiatakarékosági rendelet és, európai törvényhozás
Épületek energiaigazolványa
Erıforrások kezelése
Szennyezıdések, szennyezett anyagok, és szennyezett területek kezelése

A teljesítmény igazolása:
Épületek energetikai és/vagy ökológiai szempontú elemzése és a javítási lehetıségek meghatározása
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12.7

7. modul: Projektirányítás

Workload / teljes óraszám 90, ebbıl, jelenlét: 40 óra, önálló tanulás: 50 óra
ECTS: 3
ECVET: 3
Általános tanulási célok:
A résztvevık felismerik és értékelik az épületek és az építési telkek fejlesztésének lehetıségeit a helyszín
tulajdonságainak kontextusában, stratégiákat fejlesztenek ki és ezeket megfelelı eszközökkel átültetik a
gyakorlatba. Ismerik az állományban az építkezések során alkalmazandó tervezés irányítást, folyamat
irányítást és költségkezelést, ismerik a projektek célirányos és sikeres végrehajtásához szükséges
legfontosabb elemzési eljárásokat, eszközöket és módszereket. Koordinálják és vezetik a különbözı
szakterületek és érdekcsoportok képviselıinek értekezleteit, képesek tárgyalni, konfliktusokat konstruktívan
megközelíteni és megoldani.
Speciális tanulási célok és módszerek:
Szakmai kompetencia:
A résztvevık képesek









beható állományfelmérést végezni, a fejlesztési lehetıségeket felismerni, az igényeket felmérni, az
eredményeket értékelni, ezeket a hasznosítási és területi koncepciók fejlesztésébe bevonni, ezen kívül a
szanálási szükségletet meghatározni, meghatározott beavatkozásokat javasolni és ezek gyakorlati
megvalósítását kezdeményezni,
stratégiákat, operatív terveket kifejleszteni, a gyakorlatba átültetni és a továbbiakban felhasználni,
a VOB /tendereztetési szabályok/ szerinti pályázati és megrendelés kiadási eljárásokat alkalmazni, az
építkezés végrehajtását felügyelni,
a munkák során felmerülı, elıre nem látható és szükséges pótteljesítések legfontosabb okait igazolni,
stratégiákat és intézkedéseket kifejleszteni a kockázatok minimalizálása érdekében,
aktuális modelleket, eljárásmódokat, számítási lehetıségeket és programokat alkalmazni a költségkezelés
területén, költségszámítást, valamint költségellenırzést végezni az állományban bevezetett építési
intézkedések vonatkozásában,
az állományi építési intézkedések esélyeit és kockázatait értékelni a vállalkozási formák, a szerzıdéstípusok
és a teljesítési leírások vonatkozásában, operatív szolgáltatásokra pályázatot kiírni és ezekre
megrendeléseket kiadni,
az értékelési eljárásokat megérteni és az állomány kezelésének folyamatait megvalósítani.

Módszertani kompetencia:
A résztvevık képesek





az igényelt tervezési munkákat "Architectural Programming"-gal és a DIN 18025 szerint elvégezni,
költségvetést készíteni az állományi projektekre, azokat felügyelni és életciklus költségeket számítani,
határidıterveket készíteni, az építkezés lefolyását megtervezni, az építkezési logisztikát koordinálni, és
a folyamatos üzemeltetést és az építkezési intézkedések problémamentes egymásmellettiségét biztosítani.

Szociális kompetencia (SK):
A résztvevık képesek


projekteket azok valamennyi tervezési és fejlesztési szakaszában koordinálni, irányítani, értekezleteket
levezetni, az eredményeket a projektteam és a megrendelık számára érthetı formában átadni,
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az érdekelt felek követelményeit tisztázni és konfliktushelyzetekben közvetítıként együttmőködni,
az állományi projektek kockázatait felmérni és az érdekelt felek számára ezeket kommunikálni,
az ajánlatokról egészen a szerzıdés aláírásáig tárgyalásokat folytatni, és
a külsı szolgáltatások igénybevételét mérlegelni.

Módszerek:
Szakmai elıadás, szerepjáték, integráló esettanulmány más modulokkal kombinálva, gyakorlatok
A tanulás tartalma:







Térség-, terület- és üres állomány, kezelés
Állománykezelés és építmény gondozás
Költségkezelés
Speciális követelmények pályázatok, kiírásakor és megrendelések kiadásakor
Speciális követelmények az, építésvezetéssel szemben
Moderációs és prezentációs technikák

A teljesítmény igazolása:
Különbözı érdekcsoportok részvételére szervezett komplex értekezlet moderálása, írásbeli dokumentálás

Institut Fortbildung Bau gGmbH, Chamber of Architects in Baden-Wuerttemberg, Danneckerstraße 56, 70182 Stuttgart, www.ifbau.de
16.03.2009
EU-Project PP 146 454/2006 “Design and Construction in Existing Contexts”, Project Management: Dipl.-Ing. Ramona Falk, Tel.: ++49-711-248386-31,
Fax: ++49-711-248386-24, falk@ifbau.de
24

12.8

8. modul: Interkulturális kompetencia és európai szakmai gyakorlat

Workload / teljes óraszám 60, ebbıl, jelenlét: 32 óra, önálló tanulás: 28 óra
ECTS: 2
ECVET: 2
Általános tanulási célok:
A résztvevık az interkulturális cselekvést dinamikus folyamatnak tekintik. Alkalmazkodnak a nemzetközi
együttmőködésekhez és azok kulturális sajátosságaihoz. Jó kommunikációs képességekkel, szakmai és
szociális kompetenciákkal bírnak, amelyek a különbözı európai kultúrkörök képviselıivel való interakciókhoz
szükségesek. A résztvevık vállalják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, magatartásukat cselekedeteiket
egyaránt nagyfokú mobilitás, rugalmasság jellemzi, élnek a nemzetközi teamekkel való együttmőködés során
keletkezı szinergia hatások adta lehetıségekkel.
Speciális tanulási célok és módszerek:
Szakmai kompetencia:
A résztvevık





kulturálisan releváns ismereteket kapnak különbözı országokról illetve kulturális térségekrıl. Ezeket
figyelembe veszik a tervezési és a kivitelezési folyamatban, és nem okoz számukra problémát a
többnyelvőség,
ismerik a diverzitás-menedzsment fı jellemzıit, amelyek a kitőzött célok elérésének eszközei,
értik a kulturális problémahelyzetek kulturálisan releváns tanulmányait, elemzéseit, képesek a relevanciát a
projektre vonatkoztatva értékelni, alkalmazzák az ebbıl származó ismereteket, és
ismerik az európai hálózatokat, az építészeti és a szakmérnöki területek európai együttmőködési formáit,
képesek értékelni és használni a különbözı premisszákat.

Módszertani kompetencia:
A résztvevık képesek





tanulási stratégiákat használni annak érdekében, hogy rugalmasan alkalmazkodhassanak a nemzetközi
kooperációs partnerek kulturális sajátosságaihoz,
a gyakorlatba átültessék és használják az alkalmazkodási technikákat annak érdekében, hogy idegen
kulturális környezetben is helytálljanak és integrálódjanak,
moderációs technikákat alkalmaznak, hogy multinacionális teamekben is képesek legyenek dolgozni,
specifikus kutatóeszközöket alkalmaznak és használják a nemzetközi forrásokat.

Szociális kompetencia (SK):
A résztvevık képesek arra, hogy






aktív kapcsolatokat hozzanak létre és ápoljanak nemzetközi együttmőködı partnerekkel,
felismerjék a kulturális magatartásmintákat és értékeket, képesek legyenek megbecsülni a kulturális
kifejezésmódokat,
koordinálják, irányítsák a nemzetközi projektek folyamatait és szükség esetén mediatívan közremőködjenek
ezekben,
tárgyalásokat koordináljanak és vezessenek le nemzetközi összetételő teamek értekezletein, képesek
legyenek a hangulatot és a konfliktuhelyzeteket értékelni és ezekkel konstruktív módon bánni,
felismerni a problémás interkulturális kommunikáció okait, ezeket értékelni, célirányos megoldásokat
kifejleszteni, azokat megvalósítani és a vendégország munka- és életfeltételeihez alkalmazkodni.
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Módszerek:
Szakmai elıadás, tervezési játék közvetlen visszajelzéssel más országokból, nemzetközi internetkonferencia,
gyakorlatok
A tanítás tartalma:










A kultúra meghatározása, a kultúra, fogalma, kulturális standardok
Elıítéletek és sztereotípiák, kulturális, magatartásminták és félreértések
Az interkulturális kommunikáció alapjai
Interkulturális cselekvési kompetencia
A nemzetközi menedzsment, kompetencia elemei
Az európai építészek és, szakmérnökök hivatásának gyakorlása, keretfeltételei
Európai együttmőködési formák
Kutatási eszközök és nemzetközi, források
Európai gazdasági és szakmai, érdekegyesületek és hálózatok

A teljesítmény igazolása:
Kollokvium
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13 Transznacionális ( minden országra vonatkozó) illetve
országspecifikus modulok- a Tapasztalatcsere (programok) mőködési
tervének egyeztetése, megbeszélése
Megjegyzés:
Az üzemeltetési terv az értékelés elıtt készült , ezért tartalmazta a nemzeti irodák által 2008.ápr.15-én
Bonnban vizsgált és kiértékelt / kalkulált eredményeken alapuló 1-7. sz. modulokat
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