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Nabieramy tempa
Zakończyło się drugie spotkanie robocze projektu PuBiB „Projektowanie i
wykonawstwo dla istniejącej substancji budowlanej”. Tym razem
gospodarzem spotkania był Austriacki Instytut Ekologii z Wiednia.
Partnerzy z Niemiec, Austrii, Polski, Słowacji, Czech i Węgier przedstawili
wyniki dotychczasowych prac i ustalili dalszy przebieg działań w
programie. Instytut Szkoleniowy Izby Architektów w Stuttgarcie IFBau
(Institut Fortbildung Bau) zaprezentował program kursu dla architektów i
inżynierów budowlanych. Szkolenie rozpocznie się we wrześniu 2007 r. i
potrwa do końca czerwca 2008 roku. Zajęcia będą prowadzone podczas
weekendów, tak aby uczestnicy mogli pogodzić je z codzienną pracą
zawodową. W szkoleniu weźmie udział 25 uczestników wybranych
spośród 500 osób, które wyraziły zainteresowanie ofertą. Program składa
się z 14 bloków tematycznych uwzględniających szeroki aspekt
problematyki związanej z procesami planowania i wykonawstwa na
substancji istniejącej. W modułach znajdziemy takie zagadnienia jak
prawo budowlane, inwentaryzacja i analiza zasobów miejskich,
planowanie przestrzenne, aspekty ochrony i użyteczności zabytków,
architektura krajobrazu, diagnostyka obiektów istniejących, fizyka i
statyka budowli, analiza energetyczna, przygotowanie dokumentacji i
koncepcji
architektonicznej,
potrzeby
niepełnosprawnych,
zanieczyszczenia, szkody budowlane, koordynacja i zarządzanie budową,
finansowanie i dotacje oraz wiele innych tematów niezbędnych do
efektywnej działalności w tym obszarze zawodowym. Kurs zakończy się
obowiązkowym udziałem w tzw. Programie Wymiany Doświadczeń (PWD)
w jednym z krajów partnerskich programu. PWD przygotowywany jest na
czerwiec 2008 roku. Przez cały miesiąc, każdego tygodnia w innym kraju,
będą przeprowadzane trzydniowe wykłady dla miejscowych architektów i
inżynierów budownictwa zainteresowanych tematem. Zajęcia mają być
prowadzone częściowo w języku danego kraju, częściowo w języku
angielskim, tak aby mogli z nich skorzystać również architekci ze
wszystkich krajów partnerskich projektu. Ostatni dzień spotkania będzie
miał formę dyskusji na tematy zawodowe między specjalistami z różnych
krajów europejskich. Każde spotkanie będzie miało na celu
przygotowanie tematyki uwzględniającej specyficzne aspekty branży w
kraju, w którym będzie się odbywało. Przewidywana jest następująca
tematyka spotkań:
1. Polska (Warszawa) – prawo budowlane, planowanie przestrzenne
oraz architektura kraj-obrazu;
2. Czechy (Praga) – ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego;
3. Węgry (Budapeszt) – ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego;
4. Słowacja (Bratysława) – zarządzanie projektami.

Fundusze private equity / venture
capital

Pełne programy spotkań zaprezentowane zostaną do końca grudnia tego
roku.

„Instytucje pośredniczące i
działania wspierające
innowacyjność i
przedsiębiorczość”

Tworzona jest również baza danych międzynarodowych ekspertów
związanych z tą dziedziną działalności zawodowej. Zacznie ona
funkcjonować na stronie internetowej projektu już od września tego roku.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby się w niej zaprezentować
zapraszamy do kontaktu z Redakcją.

Regionalna Strategia Innowacji
dla Mazowsza skutecznym
instrumentem wspierania rozwoju
regionu
Centrum Nauki EXPERYMENT

Informujemy również, że Uniwesytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
wraz z Collegium Polonicum w Słubicach zamierzają uruchomić
podyplomowe studia magisterskie (Master of Art) pod tytułem „Ochrona
europejskiego dziedzictwa kulturowego”, zajmujące się szeroko pojętą
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tematyką ochrony zabytków dziedzictwa kulturowego. Zajęcia będą
prowadzone w języku niemieckim.

Stopka

Projekt częściowo finansowany ze środków programu Leonardo
da Vinci Komisji Europejskiej
OTI
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