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1

Sytuacja wyjściowa

Analiza wyjściowej sytuacji gospodarczej europejskich architektów wykazała, Ŝe ze względu na malejącą
liczbę zleceń w zakresie nowej zabudowy poziom zatrudnienia nieustająco obniŜa się, podczas gdy w
obszarze zleceń dotyczących renowacji i modernizacji moŜna zaobserwować znaczną poprawę. Ponadto
ujawniła – zarówno odnośnie absolwentów, jak i w przypadku doświadczonych architektów i inŜynierów z
Europy – niedostatek transferu fachowej wiedzy dotyczącej renowacji i modernizacji zakorzenionych profilów
zawodowych. Przeprowadzona przez IFBau w sierpniu 2005 roku na próbie ok. 20 500 architektów wstępna
analiza potrzeb edukacyjnych potwierdza te wyniki. W kształceniu zawodowym nacisk stawiany jest na aspekt
nowej zabudowy – segment renowacji i modernizacji jest zaniedbywany.

2 Cele i wartość dodana projektu pilotaŜowego
Podstawowym zagadnieniem projektu edukacyjnego jest nabycie kompetencji w celu zwiększenia zdolności
dopasowania się do struktur rynków pracy. Ponadto projekt powinien wspierać kwalifikację zawodową
architektów i inŜynierów w kontekście globalnych wyzwań oraz rozwijać i wzmacniać gotowość do
wykazywania inicjatywy i uczenia się przez całe Ŝycie (LLL), a takŜe promować elastyczność i mobilność.
Wysokiej jakości specjalizacja we własnym fachu umoŜliwia wykwalifikowanym pracownikom i menadŜerom z
branŜy „planowanie i wykonawstwo” wynalezienie sobie zrównowaŜonej niszy na europejskim rynku, a takŜe
istotne poprawienie swojej wyjściowej pozycji w ekonomicznie konkurencyjnym obszarze sektora. Celem jest
ukazanie architektom i inŜynierom rosnącego znaczenia budowli w istniejącej zabudowie oraz moŜliwości
zatrudnienia, które wynikają z takich kluczowych prac, jak rozbudowa, przebudowa, rozbiórka czy rewitalizacja
oraz z rozwiniętych przez te czynności mniejszych rynków. Ekonomia, ekologia oraz demografia zapewniają
powiązania z niszami rynkowymi, w których niezwykle opłacalna moŜe okazać się specjalizacja. Stale
postępująca przemiana społeczna, niosąca za sobą zmianę struktur przyzwyczajeń, pracy, czasu wolnego,
wymaga – niezaleŜnie od cech szczególnych sektora – rozwinięcia koncepcji konwersji, jak równieŜ
innowacyjnego zarządzania przestrzenią, powierzchnią i pustostanami w istniejącej zabudowie.

3 Grupa docelowa
Projekt kierowany jest do aktywnych w branŜy „planowanie i wykonawstwo” wykwalifikowanych pracowników i
menadŜerów w Europie. Końcowymi (lub potencjalnymi) uŜytkownikami w ramach tej grupy docelowej są
architekci i inŜynierowie związani z tematyką architektury, architektury wnętrz, planowania urbanistycznego i
krajobrazowego, a takŜe inŜynierowie budowlani i zaangaŜowani przy planowaniu i wykonawstwie
inŜynierowie wyspecjalizowani w zakresie pomiarów, techniki, fizyki i chemii budowlanej oraz technologii
budowli.

4 Koncepcja kwalifikacji
Koncepcja kwalifikacji składa się z dwóch części:
Koncepcja dokształcania dla kursu „Planowanie i wykonawstwo w istniejącej zabudowie“ jako kluczowe
curriculum europejskie zorientowane na sektor, zawierającego moduły dla kształcenia i dokształcania
europejskich wykwalifikowanych pracowników i menadŜerów z branŜy „planowanie i wykonawstwo”. Ta
innowacyjna koncepcja doszkalania składa się z jednej strony z transnarodowych modułów, poruszających
istotne ponadnarodowe kwestie, z drugiej zaś z modułów krajowej specyfiki, które ukazują specyficzne dla
danego kraju punkty widzenia.
Stworzone zostaną innowacyjne narzędzia – w ramach projektu pilotaŜowego, ale takŜe poprzez:
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rozwój transnarodowego programu wymiany doświadczeń dla sektora budowlanego w branŜy „Planowanie i
wykonawstwo w istniejącej zabudowie“ w celu stworzenia międzynarodowej bazy danych ekspertów w
sprawozdawczości z prac w wyŜej wymienionej branŜy. Poprzez ulepszenie transferu wiedzy oraz
zintensyfikowanie profesjonalnych kontaktów z europejskimi wykwalifikowanymi pracownikami i menadŜerami
oraz naukowcami z tej właśnie dziedziny, instrumenty te ułatwią dostęp do teorii i praktycznej wiedzy z
zakresu branŜy „Planowanie i wykonawstwo w istniejącej zabudowie” w kontekście całej Europy.

5 Kompetencje zawodowe oraz ogólne cele dydaktyczne
W ramach kwalifikacji „Planowanie/Wykonawstwo w istniejącej zabudowie“ zostanie rozwinięte głębokie
zrozumienie jakości lokalizacji oraz potencjału budynków i przestrzeni w istniejącej zabudowie. Celem jest
wysoki stopień interdyscyplinarnej współpracy. Ponadto kwalifikacja koncentruje się na zagadnieniach
europejskich, a co za tym idzie – na działaniach międzynarodowych.
Absolwenci mają ucieleśniać maksymę uczenia się przez całe Ŝycie. Rozwijają kompetencje na europejskim,
narodowym i sektorowym poziomie i podejmują globalne wyzwania poprzez przystosowywanie się do
zmieniających się struktur rynków pracy. W centrum koncepcji kwalifikacji stoi zawodowa kompetencja
działania z celem zwiększenia zdolności do innowacyjności. Dlatego teŜ uczestnicy zdobywają szerokie
kompetencje zawodowe w dziedzinach konwersji, rewitalizacji oraz renowacji, które następnie są uzupełniane
o kompetencje metodologiczne i społeczne.
5.1

Kompetencja zawodowa i cele dydaktyczne

Definicja:
W ramach koncepcji kwalifikacji „Planowanie/Wykonawstwo w istniejącej zabudowie” kompetencja zawodowa
rozumiana jest jako zdolność do rozumienia specyficznych fachowych zagadnień i zaleŜności oraz do
rozwiązywania typowych dla zawodu zadań i problemów w sposób niezaleŜny, odpowiedzialny i poprzez
procesy zorientowane na cel. Nacisk kładziony jest na przekraczające czysto naukową wiedzę kompetencje,
które umoŜliwiają realizację zadań zorientowaną na działanie.
Cele dydaktyczne:
Absolwenci
 rozumieją globalne związki pomiędzy rynkami budowlanymi, a takŜe są w stanie myśleć i działać w
europejskich strukturach,
 rozpatrują branŜę „Planowania i wykonawstwa w istniejącej zabudowie“ w kontekście społecznych,
ekonomicznych i historycznych związków oraz potrafią znaleźć skuteczne rozwiązania w typowych sytuacjach
zawodowych
 posiadają szeroką wiedzę z zakresu konserwacji, modernizacji, utrzymania i ponownego wykorzystania
budynków i powierzchni oraz są gotowi do interdyscyplinarnego networgingu ze zbliŜonymi dziedzinami,
 identyfikują potencjał treści o międzynarodowej wartości
 rozumieją temat „Planowanie i wykonawstwo w istniejącej zabudowie“ zarówno w regionalnym i krajowym, jak
i w europejskim wymiarze.
5.2

Kompetencja metodologiczna i cele dydaktyczne

Definicja:
Kompetencja metodologiczna to zdolność zastosowania specyficznych technik pracy w celu metodologicznego
rozwiązywania problemów. Ta kompetencja działania dopisuje się do wypracowanych juŜ podczas studiów i w
trakcie kształcenia zawodowego kompetencji metodologicznych. Zawiera w sobie umiejętność podchodzenia
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do zadań i problemów w sposób zorientowany na cel i osiągania pozytywnych rezultatów przy uŜyciu
właściwych metod.
Cele dydaktyczne:
Absolwenci
 znają najwaŜniejsze instrumenty, metody i techniki dla „Planowania i wykonawstwa w istniejącej zabudowie“ i
potrafią z nich skutecznie korzystać w praktyce,
 posiadają umiejętność praktycznego planowania i rozwiązywania problemów oraz
 posiadają umiejętność zarządzania procesami zorientowanymi na wykonawstwo w zakresie „Planowania i
wykonawstwa w istniejącej zabudowie“.
5.3

Kompetencja społeczna i cele dydaktyczne

Definicja:
W kompetencji społecznej zawierają się wszystkie postawy i umiejętności, które są niezbędne dla komunikacji
międzyludzkiej i biznesowych relacji. UmoŜliwia ona porozumiewanie się z innymi, dyskutowanie,
rozpoznawanie i skuteczne likwidowanie barier komunikacyjnych. W przypadku „Planowania i wykonawstwa w
istniejącej zabudowie” kompetencja ta oznacza teŜ umiejętność przewodzenia przy jednoczesnym rozwoju
odpowiedzialności społecznej. Kompetencja społeczna zawiera w sobie równieŜ kompetencje komunikacyjne,
kulturowe oraz przedsiębiorcze, które są wyjątkowo istotne dla omawianego tematu i w związku z tym zostaną
poniŜej dokładniej opisane:
5.4

Kompetencja komunikacyjna

Definicja:
Kompetencja komunikacyjna oznacza zdolność do rozumienia i kształtowania sytuacji komunikacyjnych, w
których dostrzegane, interpretowane i uwidoczniane są zamiary i potrzeby – z jednej strony własne, a z drugiej
te partnera komunikacyjnego.
Cele dydaktyczne:
Absolwenci




5.5

są przygotowani na krytykę i są w stanie konstruktywnie rozwiązywać konflikty,
moderują, negocjują i koordynują procesy podczas zadań wykonawczych w istniejącej zabudowie,
uwzględniając róŜne grupy uŜytkowników i uczestników,
postrzegają „Planowanie i wykonawstwo w istniejącej zabudowie“ jako interdyscyplinarny proces i wiedzą, w
jaki sposób poprzez myślenie, rozumienie i współpracę integrować interesantów i przedstawicieli róŜnych
dyscyplin i wspólnie realizować projekty.
Kompetencja interkulturowa

Definicja:
Pod pojęciem „kompetencja interkulturowa“ rozumie się przede wszystkim zdolności komunikacyjne, które są
niezbędne dla zaistnienia interakcji pomiędzy przedstawicielami rozmaitych kultur europejskich. Kompetencja
interkulturowa oznacza, Ŝe spotykają się róŜne systemy wartości i orientacje, normy, oczekiwania i podejścia.
Często w takim przypadku dochodzi do róŜnic zdań i mylnych interpretacji, które z kolei przyczyniają się do
zakłócenia komunikacji. Dlatego teŜ jednym z najistotniejszych składników kompetencji interkulturowej jest
zdolność dostosowania się do międzynarodowych partnerów we współpracy oraz do róŜnic kulturowych.
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Cele dydaktyczne:
Absolwenci
 potrafią aktywnie nawiązywać kontakty z partnerami europejskimi i je pielęgnować,
 w swoim zachowaniu są elastyczni i potrafią szybko dostosować się do zmieniającej się sytuacji,
 radzą sobie z niepewnymi, skomplikowanymi czy wieloznacznymi sytuacjami i nie czują się w takim
przypadku pokrzywdzeni,
 w przypadku trudnych dyskusji z międzynarodowymi partnerami we współpracy potrafią zdecydowanie
interweniować, usuwać bariery komunikacyjne oraz
 pielęgnują zdolność podchodzenia do innych, „obcych“ opinii, postaw i wzorców zachowań bez uprzedzeń.
5.6

Kompetencja przedsiębiorcza

Definicja:
Kompetencja przedsiębiorcza jest niezbędna dla przekształcania pomysłów w czyny i dla skutecznego
przeprowadzenia projektu. NaleŜy tu całościowe zrozumienie branŜy budownictwa i nieruchomości oraz
związków, w których ludzie Ŝyją i pracują, a takŜe rozpoznanie i ocena szans i zagroŜeń, które mogą z tego
wynikać. Kompetencja przedsiębiorcza zakłada umiejętność zarówno grupowej, jak i samodzielnej pracy,
wymaga inicjatywy, skutecznego stylu i zachowania, aktywnego zarządzania projektem oraz zdecydowania w
osiąganiu zarówno jednostkowych, jak i wspólnych celów.
Cele dydaktyczne:
Absolwenci
 rozpoznają szanse i wyzwania na zmieniających się rynkach, są konkurencyjni i mobilni,
 potrafią analizować i osądzać fakty, wykazywać inicjatywę, oceniać ryzyko oraz
 wiedzą jak planować, kalkulować, wdraŜać i przeprowadzać krajowe i międzynarodowe projekty.
 W ramach rozwoju i modyfikacji planu zajęć ten profil kompetencji został przekształcony w treści
kwalifikacyjne. Dzięki jasnemu podziałowi na moduły mogą one być z łatwością stosowane jako instrument do
planowania jednostek kwalifikacyjnych.

6 Struktura kluczowego curriculum europejskiego
Europejskie curriculum z sektorowym, narodowym i transnarodowym podejściem zawiera podział na moduły
dla towarzyszącego zawodowi dokształcania wykwalifikowanych pracowników i menadŜerów z zakresu
planowania i wykonawstwa w Europie.
Struktura curriculum wynika z potrzeb szkoleniowych i wymaganych kompetencji, ustalonych w ramach
specjalizacji „Planowanie i wykonawstwo w istniejącej zabudowie”. Wyniki zostały przekształcone w
transnarodowe moduły 1-7 i 4 moduły specyfiki krajowej. Obserwując trwające zadania (por. pełna wersja z
10.2.2006, s. 16) dla architektów i inŜynierów w branŜy planowania w istniejącej zabudowie, przede wszystkim
projekty prowadzone w granicznych regionach Europy moŜna stwierdzić, Ŝe implikują one transnarodową
współpracę i wymagają interkulturowych kompetencji. Jedną z rekomendacji pojawiających się w raporcie z
projektu było zwrócenie większej uwagi na europejską orientację i kompetencje interkulturowe. Te
rekomendacje zostały wzięte pod uwagę przy ponownym opracowywaniu curriculum (moduły 2, 3, 6, 7 i nowy
moduł 8).
Aby zwiększyć indywidualną wartość dodaną uczestników płynącą z dokształcania, planowane jest zebranie
na początku kwalifikacji tematów i otwartych pytań z ich zawodowej praktyki, które następnie w toku
kwalifikacji zostaną przywołane i opracowane.
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Podstawy dla modułów transnarodowych i modułów specyfiki krajowej:
Na samym początku struktura transnarodowych modułów będzie odnosiła się do koncepcyjnych i planowych
aspektów, które są niezbędne dla specyficznych wymagań w planowaniu i wykonawstwie w istniejącej
zabudowie. Ponadto powinno zostać zawarte porozumienie odnośnie czynności dla dziedzin zaangaŜowanych
przy rozwoju projektu. W toku procesu powinny zostać przedstawione i opracowane z orientacją na
rozwiązanie prawne, techniczno-budowlane, socjokulturowe, kulturalno-historyczne, energetyczne,
ekologiczne oraz ekonomiczne tematy, zadania i problemy w kontekście planowania i wykonawstwa w
istniejącej zabudowie.
Moduły 7 „Zarządzanie projektem“ ora 8 „Kompetencja interkulturowa i europejska praktyka zawodowa” mają
w związku z tym podstawowe znaczenie dla celów edukacyjnych szkolenia. Powinny być przeprowadzone
moŜliwie wcześnie, krótko po module 1 i 2. Moduły od 3 do 6 mogą umoŜliwić uczestnikom zagłębienie się w
róŜne treści.
W celu zapewnienia transnarodowej współpracy do szkolenia jako inicjatorzy i prowadzący włączeni zostaną
europejscy nauczyciele i eksperci ze świata nauki i z praktyki zawodowej. Zawartość i dobór zadań zostały
dostosowane do kontekstu europejskiego.
Moduły specyfiki krajowej i programy wymiany doświadczeń ukazują krajowe specyficzne punkty widzenia,
przy czym dla uczestników zmiana lokalizacji jest dosyć istotna. Na początku programu wymiany doświadczeń
analizowane są ogólne aspekty, jak np. ekonomiczne aspekty rozwoju istniejącej zabudowy, aspekty
urbanistyki i planowania przestrzennego w odpowiednich miastach/krajach, największe wyzwania
zaangaŜowanych aktorów, jak równieŜ ochrona zabytków. Następnie moŜe nastąpić określenie podstawowych
środków cięŜkości w poszczególnych krajach. Przynajmniej jeden dzień jest przewidziany jako program
specyfiki krajowej dla narodowej grupy docelowej.
Schemat przebiegu modułu specyfiki krajowej i programu wymiany doświadczeń:

7 Forma zajęć
Ze względu na rozległą tematykę dla kwalifikacji zaplanowano minimum 18 dwudniowych bloków z 16
jednostkami zajęciowymi – kaŜda po 45 minut. Przy 3- lub 4-tygodniowym rytmie zajęć, oznacza to 18
miesięcy. Moduł specyfiki krajowej oraz związany z nim program wymiany doświadczeń zostaną
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zaproponowane w formie bloków trwających łącznie przynajmniej 3 dni. Uczestnictwo w programie wymiany
doświadczeń oraz moduł specyfiki krajowej w przynajmniej jednym innym kraju Europy jest obowiązkowe.
Program wymiany doświadczeń będzie prowadzony w języku angielskim, podczas gdy moduły specyfiki
krajowej mogą odbywać się w języku danego kraju lub teŜ po angielsku.

8 Metody nauczania i nauki
„Planowanie i wykonawstwo w istniejącej zabudowie“ jest na tyle skomplikowane, Ŝe wymagania i oczekiwania
stawiane architektom i wyspecjalizowanym inŜynierom są wielokrotnie wyŜsze niŜ te w przypadku nowej
zabudowy. Budowanie w istniejącej zabudowie oznacza zastawanie budowlanej, historycznej, socjokulturowej
i ekonomicznej rzeczywistości oraz konieczność zintegrowania wielu uczestników. ZaleŜnie od projektu
pracuje się w transnarodowych zaleŜnościach lub w internacjonalnych zespołach. Aby poradzić sobie z tą
złoŜonością i jednocześnie wesprzeć uczestników w ich kompetencjach zawodowych, naleŜy wybrać takie
metody nauczania i nauki, które będą połączeniem transferu specjalistycznej wiedzy i zorientowanego na
probelmy i działania transferu strategii wdroŜenia.
Symulacja realistycznych procesów (studia przypadku, symulacje, odgrywanie ról)
Symulacje mają istotne znaczenie, poniewaŜ odwzorowują specyficzne problemy i zagadnienia z praktyki
zawodowej i w ten sposób umoŜliwiają uczestnikom odegranie na abstrakcyjnym gruncie złoŜoności zadań,
które mają rozwiązać, co prowadzi do ich lepszego zrozumienia i wskazania moŜliwości rozwiązań
zorientowanych na cel i działanie. Studia przypadku mogą słuŜyć zrozumieniu praktycznych zagadnień, co do
których trzeba podjąć decyzję oraz znalezieniu istotnych rozwiązań i pomysłowych alternatyw. W
szczególności są one przydatne w przypadku tematów związanych z rozwojem koncepcji. Dla działań, które
posiadają spory potencjał konfliktu, a dla ich sukcesu potrzebna jest wysoka kompetencja komunikacyjna – jak
np. renowacja w działającym zakładzie, pomocne będzie odgrywanie ról, w którym moŜna przetestować
strategie argumentacji. Planowana jest Europejska gra symulacyjna, a poniewaŜ role są obsadzane
międzynarodowo, będzie to teŜ w duŜej mierze symulacja wyjątkowej transnarodowej współpracy.
Wkład ekspercki
Na podstawie studiów przypadku zostaną zwięźle, aczkolwiek dobitnie przedstawione najwaŜniejsze fachowe
zagadnienia. Następnie zostaną one przedyskutowane na forum całej grupy bądź teŜ rozwinięte w mniejszych
zespołach.
Die wichtigsten fachlichen Inhalte werden anhand von Fallbeispielen kurz und prägnant dargelegt, um sie
anschließend in der Gesamtgruppe zu diskutieren oder in Kleingruppen weiterzubearbeiten.
Ćwiczenia
Mają stosować specyficzne instrumenty i metody (metody analizy, techniki pracy itd.) – jednostkowo lub w
grupach.
Wizyta studyjna
W ramach wybranych dziedzin przeprowadzone zostaną wizyty studyjne. Między nimim powinny teŜ znaleźć
się prace badawcze w terenie. Ponadto w ramach programu wymiany doświadczeń/modułu specyfiki krajowej
proponowane będą kilkudniowe dotyczące konkretnej dziedziny wizyty studyjne w Europie.
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9 Materiały dydaktyczne
Do kaŜdego modułu uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, w niektórych przypadkach otrzymają
dodatkowo materiały na dyskach CD. Strona projektu www.bauwerk-europa.eu i zintegrowana baza danych
ekspertów w sprawozdawczości z prac w branŜy „Planowanie i wykonawstwo w istniejącej zabudowie“
umoŜliwiają wyszukiwanie potrzebnych informacji i ułatwiają kontakt do organizacji i specjalistów z wyŜej
wymienionej branŜy w Europie. (por. koncepcja kwalifikacji).

10 Zaliczenie
Planowane jest podzielone na poziomy certyfikowanie, jak równieŜ uznanie zajęć w ramach Europejskiego
Systemu Transferu Punktów (System ECTS), z przyznaniem punktów EC. ECTS powinno być kompatybilne z
Europejskim Systemem Punktów Kredytowych dla Celów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (ECVET). Jako
Ŝe niniejsze curriculum bazuje na wiedzy, umiejętnościach, kompetencjach, które mają zostać uzyskane i które
są niezbędne do planowania i wykonawstwa w istniejącej zabudowie, a ponadto ma odpowiednie obciąŜenie
pracą, moŜna zastosować zarówno system dla kształcenia zawodowego ECVET, jak równieŜ system dla
kształcenia wyŜszego ECTS. Punkty ECVET będą przyznawane za dwa pierwsze poziomy kwalifikacji,
natomiast punkty ECTS za wszystkie trzy – aŜ do pracy magisterskiej.
Trzy poziomy certyfikacji moŜna kolejno osiągać w następujący sposób:
1. poziom: obejmuje certyfikat wystawiany przez instytucję edukacyjną za uczestnictwo w ponadnarodowych modułach
i w programie wymiany doświadczeń. NaleŜy wziąć udział w przynajmniej 75% ponadnarodowych modułów oraz w
przynajmniej jednym międzynarodowym programie wymiany doświadczeń/module specyfiki krajowej.
2. poziom: obejmuje dyplom wyŜszej uczelni. Ponad wymagania stawiane w przypadku 1. poziomu naleŜy dodatkowo
przygotować prezentację i przystąpić do kolokwium. Na kolokwium składają się: przeprowadzenie prezentacji oraz
egzamin ustny.
3. poziom: obejmuje studia magisterskie, będące kontynuacją 2. poziomu. W ramach ogólnej koncepcji szkolenia
przewidziane są dwie specjalizacje: „człowiek i przestrzeń“ oraz „energia i ekologia“.
Na poszczególnych poziomach maksymalnie będzie moŜna zdobyć następującą liczbę punktów:




certyfikat danej instytucji edukacyjnej
dyplom wyŜszej uczelni
dyplom magisterski (tok studiów i praca magisterska)

Łączna liczba punktów:

22 punktów ECTS/ECVET
8 punktów ECTS/ECVET
90 punktów ECTS

120 punktów ECTS, w tym 30 punktów ECTS/ECVET

Na odpowiednich kartach modułowych (moduły 1-8) opisane zostały punkty, które moŜna uzyskać w
poszczególnych modułach.
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11 Potrzeby szkoleniowe, niezbędne zawodowe kompetencje działania
i ich powiązanie z curriculum

Legenda
* Por. pełna wersja
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

Moduł 1
Moduł 2
Moduł 3
Moduł 4
Moduł 5
Moduł 6
Moduł 7
Moduł 8
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12 Treść i metodologiczno-dydaktyczny plan tematyczny
12.1

Moduł 1: Koncepcja projektowanie w istniejącej zabudowie

Wymagania / Liczba godzin: 120 h, Wykłady: 48 h, Praca własna: 72 h
ECTS: 4
ECVET: 4
Ogólne cele dydaktyczne:
Uczestnicy rozumieją złoŜoność projektowania i wykonawstwa w istniejącej zabudowie w historycznych,
socjalnych, socjalno-kulturowych i ekonomicznych podstawach poprzez integrację całego cyklu Ŝycia budynku
do projektowania konceptu, w kategoriach zrównowaŜonego rozwoju, i optymalizowania czynników, które mają
wpływ na projektowanie .
Dodatkowo oczekuje się od uczestników zrozumienia projektowania i wykonawstwa w istniejącej zabudowie
jako interdyscyplinarnego procesu i poznania, które komponenty powinny być włączone do wdraŜania
koncepcji renowacji i konwersji, uŜytkowania międzynarodowego doświadczenia oraz powinni zaznajomić się z
najbardziej odpowiednimi metodami, narzędziami i procedurami w celu rozwijania, planowania i
koordynowania projektów w kontekście europejskim
Specyficzne cele dydaktyczne:
Profesjonalne kompetencje:
Uczestnicy będą w stanie:






Ocenić i przetransferować międzynarodowe doświadczenia i zintegrować je z formami europejskiej
współpracy,
Rozwinąć zrównowaŜone koncepcje dotyczące rewitalizacji, konwersji i renowacji,
Oszacować analizy i opinie ekspertów uwzględniające krajowe specyficzne charakterystyki i regulacje aby
zintegrować je z wdroŜeniem konceptu
Zrozumieć aktualne socjalno-naukowe raporty, zastosować i wykorzystać wyniki
Zidentyfikować i wykorzystać ramy normatywne, rozpoznać ich moŜliwości i zagwarantować zasady
nieformalnej kontroli społecznej odnośnie koncepcji utylizacji

Metodologiczne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:





zidentyfikować i ocenić podstawy techniczne, socjo-kulturowe i ekonomiczne oraz zintegrować je z
konceptem,
przeprowadzić analizę słabych i mocnych stron, ocenić rezultaty i uwzględnić je we wdroŜeniu projektu,
uŜyć metod pomiar w diagnostyce budowlanej w wiarygodny sposób, jak równieŜ zrozumieć i oszacować ich
wyniki,
zrozumieć istniejące budowle i pomniki oraz przeprowadzić analizę historyczno-typograficzną.

Socjalne kompetencje:
Uczestnicy sa w stanie:


Zidentyfikować moŜliwości do potencjalnej międzynarodowej współpracy i aktywnie wejść w kontakty z
międzynarodowymi partnerami do współpracy oraz zaadoptować ich socjo-kulturalne osobliwości
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Zidentyfikować potencjał europejskich i krajowych moŜliwości finansowania oraz pozyskać je,
Zintegrować udziałowców z róŜnych dyscyplin i róŜnych grup docelowych w proces planowania, do
rozpoznania moŜliwości interesu oraz pośredniczyć pomiędzy stronami,
Zidentyfikować szanse, zmierzyć ryzyko oraz analizować i ocenić fakty i otoczenie a takŜe podjąć inicjatywę.

Metody:
Wykłady ekspertów, krajowe i międzynarodowe studia przypadku, wizyty studyjne, badania własne
Zawartość:









Wypracowanie konceptu
Demografia
Rozwój projektu
Koordynacja europejskiego projektu
Zapobieganie przestępczości
MoŜliwości pozyskania finansowania i funduszy
Diagnostyka budowlana
Wykazy i dokumentacja

Zaliczenie:
Rozwój projektu i jego prezentacja, moŜliwa praca zespołowa
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12.2

Moduł 2: Prawo

Wymagania / Liczba godzin: 60 h, Wykłady: 24 h, Praca własna: 36 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Ogólne cele dydaktyczne:
Uczestnicy są informowani o podstawowym kontekście prawa europejskiego i są zaznajamiani z róŜnymi
odpowiednimi podstawami prawnymi dla projektów budowlanych w Europie. Są oni w stanie oszacować, które
przepisy prawne i regulacje są odpowiednie dla projektowania i wykonawstwa w istniejącej zabudowie.
Następnie, są w stanie zaznajomić się istniejącymi ramami regulacji stosowanymi w Europie i współpracować
z odpowiednimi instytucjami i partnerami. Doskonalą oni te regulacje budowlane i administracyjne w swoich
krajach ojczystych, które powinny być uŜyte w projektach wykonawstwa w istniejącej zabudowie oraz są w
stanie zintegrować je z procesem projektowania i wdraŜania.
Szczególne cele i metody dydaktyczne:
Profesjonalne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:






Zrozumieć podstawowy kontekst prawa europejskiego podstawy prawne róŜnych form współpracy
europejskiej, zaznajamiają się z róŜnymi strukturami prawnymi dla budownictwa w Europie i kontraktów
europejskich i prawem zamówień publicznych odnośnie budownictwa, jak równieŜ oszacowania aplikacji,
Zaznajamiają się z planowaniem specyficznym dla danego kraju jak równieŜ z kontraktowaniem i prawem
zamówień publicznych odnośnie budownictwa i uŜywaniem go; przyswajają wymagania prawne i regulacje
dla projektów budowlanych w obszarach z i bez planu zagospodarowania, zidentyfikować prawne
konsekwencje i uŜyć właściwe przepisy prawne i regulacje dla swojej pracy projektowej,
Zastosować ustawowe regulacje, które muszą być stosowane odnośnie odnawiania w obszarach rozwoju,
przebudowy i renowacji, oraz wykorzystywać odpowiednie moŜliwości finansowania
Zidentyfikować zakres i znaczenie warunków zabezpieczenia istniejącej zabudowy i ochrony historycznych
budynków i pomników oraz skalkulować, które przepisy prawne i regulacje muszą być uwzględnione,
zastosować je i zanalizować w związku moŜliwymi zmianami uŜytkowania.

Metodologiczne kompetencje:
Uczestnicy będą w stanie:





uŜyć specyficznych form prawnych w roŜnych posesjach
opracować aplikacje i projekty do pozwolenia oraz przedłoŜyć je odpowiednim władzom
zrozumieć odpowiednie kontrakty, uczestniczyć w przygotowaniu kontraktu
korzystać z moŜliwości finansowych odpowiednich dla projektowania i wykonawstwa w istniejącej zabudowie

Społeczne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:




inicjować i negocjować współpracę europejską,
negocjować pozwolenie i wykonawstwo projektów budowlanych z odpowiednimi władzami, współpracować i
wdraŜać rozwiązania
oszacować potencjalne konflikty wynikające z otoczenia prawnego i przyczyniać się do znalezienia
rozwiązań.
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Metody:
Wykłady ekspertów, studia przypadku, badania własne
Zawartość:










Ramy prawne Unii Europejskiej
Międzynarodowe prawo budowlane i architektoniczne
Europejskie prawo budowlane
Europejskie prawo kontraktów budowlanych, formy prawne kontraktów innowacyjnych budynków w Europie,
Europejskie prawo zamówień publicznych
Konkurencja w Europie
Specyfika krajowa Prawa Budowlanego
Specyfika krajowa Prawa zamówień publicznych w budownictwie
Ustawowe wymagania odnośnie zmiany uŜytkowania
Obszary rozwoju, odnawiania i renowacji

Zaliczenie:
Pisemne wypracowanie
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12.3

Moduł 3: Urbanistyka , kształtowanie terenów zielonych

Wymagania / Liczba godzin: 60 h, Wykłady: 24 h, Praca własna: 36 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Ogólne cele dydaktyczne:
Uczestnicy będą w stanie zidentyfikować transnarodowy interes i zakwalifikować go do kontekstu
europejskiego zagospodarowania przestrzennego. Będą w stanie zanalizować złoŜone struktury, zobaczyć tą
analizę jako wynik róŜnych procesów, które ciągle są rozwijane, i zrozumieć obecne zadania rozwoju
urbanistycznej i krajobrazowej architektury w Europie co do istniejącej zabudowy w przestrzeni miejskiej.
Zaznajamiają się z najwaŜniejszymi narzędziami, metodami i technikami dla planowania urbanistycznego i
krajobrazowego, oszacowanie zabudowy i zespołów architektonicznych oraz są w stanie zastosować wyniki w
związku z wymaganiami socjalnymi.
Specyficzne cele i metody dydaktyczne:
Profesjonalne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:








Ocenić krajowe i międzynarodowe trendy w rozwoju architektury urbanistycznej i krajobrazowej,
Zidentyfikować międzynarodowe cenne fachowe komponenty i dopasować je do kontekstu specyfiki krajowej,
Poszukiwać informacji do oceny międzynarodowej sytuacji i specyfiki krajowej (rozwój miasta (UD),
architektura krajobrazu (LA) i uŜyć tą informację,
Zrozumieć i interpretować rozwój historyczny (UD, LA),
Obserwować osobliwości w istniejącej zabudowie w procesie projektowania (UD, LA)
Określić socjo-kulturowe determinanty pozycji, skategoryzować i koncepcyjnie uwzględnić poglądy na temat
społecznych warunków ramowych i czynników mających wpływ
Zastosować pozyskane rozpoznania w integralnej działalności planistycznej dla grupy docelowej .

Metodologiczne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:




opracować wykazy i analizy planowania miejskiego i obszarów przyległych (UD,LA)
określić metodologiczne determinanty pozycji odnośnie rozwoju miasta, zidentyfikować jednostki zabudowy i
uŜyć metod proceduralnych

Socjalne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:






zidentyfikować i zinterpretować interes róŜnych uŜytkowników i współpracować z nimi,
komunikować koncepcje planistyczne w sposób przyjazny dla uŜytkownika, i poprzez to zwiększyć
przyzwolenie dla planów renowacji i załagodzić potencjalną sprzeczność interesów,
określić rynkowe i socjo-kulturalne trendy oraz obszary przyszłych zadań,
zidentyfikować i określić transnarodowe interesy i
oszacować w jakim stopniu plany działania są moŜliwe do transferu i zidentyfikować ich granice
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Metody:
Wykłady ekspertów, wizyty studialne, międzynarodowe badania, studia przypadków w obszarze analizy i
interpretacji , odgrywanie ról
Zawartość:






Rozwój miasta, formy europejskiej urbanistyki
Wykazy i analiza planowania miejskiego
Architektura krajobrazu
Światowe systemy miejskiej przestrzeni publicznej
Typologie międzynarodowej i krajowej przestrzeni publicznej

Zaliczenie:
Analiza i oszacowanie rzeczywistego projektu
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12.4

Moduł 4: Ochrona historycznych pomników

Wymagania / Liczba godzin: 60 h, Wykłady: 24 h, Praca własna: 36 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Ogólne cele dydaktyczne:
Uczestnicy zajmują się wartościami kulturalnymi z perspektywy międzynarodowej i krajowej w kontekście
konstrukcyjnych i architektonicznych zespołów, które warto ochraniać i zawiera problemy odnośnie utylizacji
zabytków zgodnie z regulacjami dla historycznych zabytków w aspekcie socjo-kulturalnym i ekonomicznym.
Uczestnicy zaznajamiają się z aspektami, które powinny być rozwaŜone dla zabytków. Rozumieją i uŜywają
najwaŜniejszych narzędzi, metod i technik stosowanych dla zabytków.
Specyficzne cele dydaktyczne:
Profesjonalne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:








Zidentyfikować socjalny kontekst rozwoju miasta, budowli i zespołów na poziomie krajowym i
międzynarodowym oraz rozpatrywać je podczas procesu projektowania i wdraŜania,
Dyskutować praktykę i problemy miejskiej odnowy w Europie oraz rozwijać strategie dla rozwiązań,
Zrozumieć organizowanie ochrony historycznych zabytków i odpowiedzialnych władz w Europie oraz
integrować je
Identyfikować i wdraŜać zapotrzebowania miejskiej ochrony historycznych zabytków,
Rozpatrywać programy finansujące odnośnie zrównowaŜonego rozwoju miast w procesie rekonstrukcji,
Identyfikować specyficzne wymagania prawne, działać kompetentnie
Rozwijać koncepcje utylizacji zabytków i kompleksów architektonicznych zgodnie z regulacjami dla
historycznych zabytków i wdraŜaniu ochrony, konserwacji, renowacji i/lub utrzymania z nich wynikające.

Metodologiczne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:





przeprowadzić analizę dziedzictwa i historycznych budowli
uŜyć róŜnych metod oszacowania i interpretacji dla zabytków
Udokumentować wyniki dla administracji zabytków i odpowiednich władz
Włączać ich systematycznie do procesu projektowania i planowania

Socjalne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:







Radzić sobie z wartością kulturalną,
Praktykować w ochronny i odpowiedzialny sposób historyczne i autentyczne materiały,
Pozyskiwać zapotrzebowania róŜnych grup uŜytkowników, interpretować je w kategoriach ochrony
historycznych zabytków i komunikować grupom docelowym w odpowiedni sposób,
Identyfikować i specyfikować transnarodowe interesy i współpracować w międzynarodowych zespołach,
Traktować ochronę historycznych zabytków jako czynnik ekonomiczny
Przeprowadzać analizę siły i słabości i potencjału pomników i budowli wartych ochrony.
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Metody:
Wykłady ekspertów, wizyty studialne, studia przypadku, ćwiczenia
Zawartość:




Podstawowe zasady ochrony historycznych zabytków
Zarządzanie zabytkami
Utylizacja i wartość dodana zabytków

Zaliczenie:
UŜywanie metod i technik w projekcie z własnej praktyki
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12.5

Moduł 5: InŜynieria budownictwa

Wymagania / Liczba godzin 120 h, Wykłady 48 h, Praca własna 72 h
ECTS: 4
ECVET:4
Ogólne cele dydaktyczne:
Uczestnicy zaznajamiają się z specyficznymi wymaganiami konstrukcyjnymi i osobliwościami projektowymi
budowli w istniejącej zabudowie i integrują je z zrównowaŜoną koncepcją i planowaniem, jak równieŜ do
wykonawstwa projektów budowlanych. Są oni w stanie ocenić moŜliwości techniczne i typowe słabości ,
interpretować odpowiednie symptomy zniszczeń, to rozwijania, komunikowania i wdroŜenia moŜliwych
rozwiązań. Następnie z perspektywy efektów zmian demograficznych w środowisku mieszkańców i
zatrudnionych, uczestnicy SA w stanie zidentyfikować jak bariery w istniejących budowlach mogą być usunięte
lub zredukowane i jak zaadoptować konieczne działania. Pracują interdyscyplinarnie i integrują specjalistów
inŜynierów w koncepcji, planowaniu i wykonawstwie.
Specyficzne cele i metody dydaktyczne
Profesjonalne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:







Zidentyfikować typowe struktury wspierające i metody konstrukcyjne starych budowli, określić ich mocne i
słabe strony, zintegrować je do zrównowaŜonej renowacji oraz zidentyfikować i ocenić zniszczenia
konstrukcyjne,
Zrozumieć i zastosować standardy statyczne, które naleŜy rozwaŜyć w renowacji starych budowli,
Zidentyfikować konstrukcyjno-fizyczne problemy w kontekście konstrukcyjnych metod rozwiązań,
Zrozumieć problemy dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej w istniejącej zabudowie i rozwinąć koncepcje tej
ochrony,
Oszacować techniczne moŜliwości renowacji i konwersji odpowiednio do poszczególnych zawodów,
Opisać główne wymagania planistyczne w otoczeniu bez barier, uŜycie zasady „promuj niezaleŜność, ułatwiaj
uŜycie środków, uczyń uŜytkowanie łatwiejszym” i integrowanie wymagań dla konstrukcji bez barier w czasie
z planowaniem w celu optymalizowania przestrzeni dla niepełnosprawnych oraz zaoszczędzenia kosztów w
przyszłości.

Metodologiczne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:




uŜyć metodologicznego podejścia do określenia problemów dotyczących aspektów statycznych,
przeprowadzić inwentaryzację budynków, zanalizować istniejące materiały konstrukcyjne, opracować katalogi
przedsięwzięcia i systematycznie identyfikować braki,
rozwinąć koncepcje ochrony przeciwpoŜarowej w renowacji, opracować list€ priorytetów i obliczyć koszty

Socjalne kompetencje:
Uczestnicy są w stanie:




zintegrować zainteresowane strony z róŜnych dziedzin technicznych w proces planowania i wykonawstwa i
zrozumieć ich metody pracy i argumentację
zintegrować róŜnych uŜytkowników i grupy docelowe w procesy planowania i wykonawstwa oraz traktowania
okolicznych mieszkańców z szacunkiem i powaŜaniem,
analizować i oszacować róŜne sytuacje, działać z inicjatywą i mierzyć ryzyko.
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Metody:
Wykłady ekspertów, studia przypadkow z oszacowaniem następstwa wdrozonych renowacji, odgrywanie ról,
ćwiczenia
Zawartość:






Statyczne aspekty renowacji starych budowli
Konstrukcyjno-fizyczne aspekty w renowacji starych budowli
Ochrona przeciwpoŜarowa
Zniszczenia w budynkach
Konstrukcje bez barier

Zaliczenie:
UŜycie zasad środowiska bez barier w projekcie renowacji z własnej praktyki
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12.6

Moduł 6: Energia i ekologia

Wymagania / Liczba godzin 90 h, Wykłady 40 h, Praca własna 50 h
ECTS: 3
ECVET: 3
Ogólne cele dydaktyczne:
Uczestnicy postrzegają procesy planowania i wykonawstwa na substancji istniejącej całościowo. Integrują
wątki energetyczne i ekologiczne w zrównowaŜone planowanie i wykonawstwo uwzględniając przy tym
otoczenie obiektu tworząc kompleksowe rozwiązania zoptymalizowane ze względów na walory uŜytkowe. Są
poinformowani odnośnie obowiązujących w Europie praw i przepisów, znają moŜliwości optymalizacji zuŜycia
energii, wiedza w jaki sposób obchodzić się ze skaŜonymi gruntami i materiałami, opanowali konieczne
instrumenty i metody, które są w stanie bezproblemowo stosować, potrafią bez szkody dla środowiska
naturalnego wykorzystywać posiadane zasoby.
Specyficzne cele dydaktyczne:
Kompetencje fachowe:
Uczestnicy będą w stanie,







Przeprowadzić zintegrowane, kompleksowe oszacowanie obiektu i jego najistotniejszego otoczenia,
Zaproponować budowlane i techniczne metody działania, uwzględniając przy tym efektywność kosztów i
energii,, przeprowadzić i kontrolować zaproponowane działania i zastosować odnawialne, ekologiczne źródła
energii,
Dotrzymać prawnych warunków dotyczących świadectwa energetycznego dla budynków istniejących,
Uwzględniać prawne ustalenia określające postępowanie z zanieczyszczeniami, skaŜonymi gruntami i
materiałami,
Rozpoznać i zakwalifikować materiały mogące stanowić zagroŜenie dla zdrowia ludzkiego, fachowo je
zdemontować i zutylizować oraz znaleźć i zastosować zastępcze, nieszkodliwe materiały,
Uwzględnić fachowe wymagania dotyczące postępowania z zanieczyszczeniami oraz skaŜonymi materiałami
i gruntami przy przygotowaniu przetargów, zamówieniach usług, kierowaniu budową i wykonawstwie.

Kompetencje metodologiczne:
Uczestnicy będą w stanie:




praktycznie zastosować najwaŜniejsze instrumenty, metody obliczeniowe i materiały pomocnicze,
Na bazie oceny stanu obiektu rozpoznać i jakościowo ocenić koncepcje przebudowy,
Przeprowadzić analizę opłacalności gospodarczej dla budynku, określić przyszłe zapotrzebowanie na energię
oraz moŜliwości jego racjonalizacji, rozpoznać i wykorzystać moŜliwości dotacji.

Kompetencje socjalne:
Uczestnicy będą w stanie:




Traktować budynek pod kątem jegu cyklu Ŝycia i zachowywać się odpowiedzialnie w stosunku do środowiska
naturalnego,
Przedstawić z fachowego punktu widzenia najbardziej sensowne formy działania, doradzać inwestorom i
ułatwiać im podejmowanie decyzji,
Rozpoznać konieczność zamówienia specyficznych usług inŜynierskich i rzeczoznawczych, udokumentować
inwestorom konieczność związanych z tym wydatków, usługi zamówić i ocenić oraz kooperować ze
specjalistami w fazie przygotowania projektu oraz wykonania.
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Metody:
Wykład, studium przypadku – ocena-Ex-Post, gry( obsługa klienta)
Zawartość merytoryczna:






MoŜliwości oszczędzania energii przy budowach- pracach remontowo- budowlanych
Krajowe i europejskie prawodawstwo dotyczące oszczędzania( efektywności) energii
Świadectwo energetyczne dla budynku
Obchodzenie się z zasobami
Obchodzenie się zanieczyszczeniami, skaŜonym materiałem oraz gruntem

Zaliczenie:
Analiza budynku pod względem energetycznym i ekologicznym i znalezienie moŜliwości poprawy
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12.7

Moduł 7: Zarządzanie projektem

Wymagania / Liczba godzin 90 h, Wykłady 40 h, Praca własna 50 h
ECTS: 3
ECVET: 3
Ogólne cele dydaktyczne:
Uczestnicy rozpoznają i ocenią potencjał rozwoju budynków i działek budowlanych w kontekście właściwości
miejsca ich połoŜenia, rozwiną i wcielą w Ŝycie przy pomocy odpowiednich środków. najlepsze dla nich
strategie. Opanują planowanie, zarządzanie procesami i kosztami dla inwestycji na istniejącej substancji i
poznają najwaŜniejsze techniki analityczne, metody i narzędzia umoŜliwiające konsekwentne i gwarantujące
sukces realizacje projektów. Będą koordynować i prowadzić zebrania z przedstawicielami najróŜniejszych
dyscyplin i grup interesów i będą w stanie negocjować oraz rozpoznawać i przeciwdziałać powstającym
konfliktom.
Specyficzne cele i metody dydaktyczne:
Kompetencje fachowe:
Uczestnicy są w stanie,









Przeprowadzić szczegółową inwentaryzację obiektu oraz rozpoznać moŜliwości ulepszenia i rozbudowy,
określić potrzeby, ocenić wyniki analiz wprowadzając je do planów rozbudowy, uŜytkowania i koncepcji
wykorzystania powierzchni, ocenić potrzeby remontowo- modernizacyjne, zaproponować specyficzne metody
prac oraz zainicjować ich rozpoczęcie,
Opracować, wdroŜyć i wykorzystywać strategie i plany operatywne
Przeprowadzić przetargi i dokonać zamówień zgodne z obowiązującym prawem oraz przeprowadzić i
kontrolować proces budowy,
Zweryfikować najczęstsze przyczyny nieprzewidzianych i koniecznych prac dodatkowych wynikających ze
specyfiki robót remontowych oraz rozwinąć strategie i metody minimalizacji ryzyka,
W obszarze kontroli kosztów zastosować aktualne modele, metody postępowania moŜliwości obliczeniowe i
programy komputerowe oraz prowadzić bieŜącą ewidencję i kontrolę kosztów budowy,
Oszacować szanse i ryzyko prac remontowo- budowlanych związane z formą zatrudnienia podwykonawców,
rodzajem zawartych umów, formą oszacowania wielkości prac budowlanych, przeprowadzić procedurę
zamówienia zewnętrznych usług.
Zrozumieć metody oceny i kojarzyć procesy zarządzania zasobami.

Kompetencje metodologiczne:
Uczestnicy będą w stanie:





Zaplanować zapotrzebowania przy pomocy „Architectural Programming“ zgonie z normą DIN 18025
Zdefiniować i kontrolować budŜet budowy (remontu) oraz określić koszty Ŝycia produktu,
Określić terminy, przygotować terminarz budowy, koordynować zaopatrzenie budowy oraz erminpläne zu
erstellen, den Bauablauf zu planen, die Baustellenlogistik zu koordinieren und
Zagwarantować bezkonfliktowy jednoczesny przebieg prac budowlanych i bieŜącej działalności obiektu.

Kompetencje socjalne:
Uczestnicy są w stanie:


Koordynować i kierować projektem w kaŜdej z jego faz (od planowania do wykonawstwa), moderować
zebrania na budowie a ich ustalenia przekazywać członkom personelu i zamawiającym,
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Wyjaśnić potrzeby uczestników projektu i mediować w sytuacjach konfliktowych,
Określić ryzyko związane z projektem oraz przedstawić jest uczestnikom procesu,
Negocjować oferty aŜ do końcowego podpisania umów,
Mierzyć korzyści z zewnętrznych usług.

Metody:
wykład, gry , studia przypadku zintegrowane z innymi modułami, ćwiczenia
Treści:







Zarządzanie metraŜem, powierzchnią pustostanem
Zarządzanie zasobami i opieka nad obiektem
Kontrola kosztów
Specjalne wymagania przy ogłaszaniu przetargów i zamówieniem usług.
Specjalne wymagania dla kierownictwa budowy
techniki moderowania i prezentacji

Zaliczenie:
Prowadzenie skomplikowanych posiedzeń z róŜnymi grupami interesu oraz pisemna dokumentacja.
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12.8

Moduł 8: Wielokulturowa kompetencja i europejskie doświadczenie zawodowe.

Wymagania / Liczba godzin 60 h, Wykłady 32 h, Praca własna 28 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Ogólne cele dydaktyczne:
Uczestnicy zrozumieją wielokulturowe działanie jako proces dynamiczny. Będą w stanie przygotować się do
wielokulturowych kooperacji wraz z ich kulturowymi osobliwościami ,posiądą zdolność komunikacji oraz
socjalne i specjalistyczne kompetencje niezbędne do interakcji z przedstawicielami z róŜnorodnych,
europejskich kręgów kulturowych. Będą wyróŜniać się gotowością do kształcenia ustawicznego i mobilnością,
będą elastyczni zarówno w zachowaniu jak i działaniu oraz wykorzystają efekty synergetyczne powstające w
wyniku pracy międzynarodowych zespołów.
Specyficzne cele i metody dydaktyczne:
Kompetencje fachowe:
Uczestnicy:





Otrzymają wiadomości związane ze specyfiką kulturową róŜnych krajów lub obszarów kulturowych, które
mogą uwzględnić w procesach planowania i wykonawstwa lub obejść poprzez naukę lokalnego języka,
Znają zasady „zarządzania róŜnorodnością“ jako instrumentu umoŜliwiającego osiąganie ustalonych celów,
Rozumieją kulturowe studia i analizy sytuacji wyzwań kulturowych, są w stanie ocenić znaczenie odnośnie
projektu, zastosować wynikłą z tego wynikową świadomość i
Wiedzą o europejskich sieciach i formach kooperacji związanych z tematyką architektoniczną i inŜynierską
oraz potrafią je przy uwzględnieniu róŜnych przesłanek oszacować i wykorzystać.

Kompetencja metodologiczna:
Uczestnicy są w stanie:





Zastosować strategie nauczania umoŜliwiające elastyczne dopasowanie się do kulturowej specyfiki partnerów
kooperacyjnych,
Dopasować i wdroŜyć technikę umoŜliwiającą zrozumienie i integracje z obcą kulturą,
Zastosować techniki prowadzenia umoŜliwiające współpracę z międzynarodowym zespołem,
Zastosować specyficzne instrumenty pozyskiwania informacji oraz wykorzystać międzynarodowe źródła
informacji.

Kompetencje socjalne
Uczestnicy będą w stanie:






rozwinąć i pielęgnować kontakty z międzynarodowymi partnerami kooperacyjnymi,
rozpoznać kulturowe wartości i wzorce zachowań oraz ocenić kulturowe sposoby wyraŜania,
Koordynować i kierować, a w razie konieczności mediować procesami w międzynarodowo obsadzonych
projektach,
Koordynować i prowadzić negocjacje oraz posiedzenia międzynarodowych zespołów, ocenić nastrój oraz
kontrolować i unikać sytuacji konfliktowych,
Rozpoznać i ocenić przyczyny zakłóceń w międzykulturowej komunikacji, przygotować i wprowadzić
rozwiązania minimalizujące problemy oraz dopasować się do warunków pracy i Ŝycia w kraju gospodarza.
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Metody:
Wykład, gry z bezpośrednim Feedbackiem z innych krajów, międzynarodowe konferencje internetowe,
ćwiczenia
Treści:


24.03.2009europejskie organizacje oraz sieci gospodarcze i zawodowe.

Zaliczenie:
Kolokwium
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13 Moduły transnarodowe oraz moduły specyfiki krajowej/Ustalenia
dotyczące operacyjnego planu wymiany doświadczeń
Adnotacja:
PoniewaŜ plan operacyjny został stworzony przed waloryzacją, zawiera modułu od 1 do 7. Moduł 8 wynika
z ewaluacji i monitorowania dokonanych przez krajową agencję 15 kwietnia 2008 w Bonn.
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