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Projekt Bauwerk-Europa
Ponad 20 architektów bierze udział w I
edycji kursu opracowanego merytorycznie
przez partnerów programu Leonado da
Vinci „Projektowanie i wykonawstwo dla
istniejącej substancji budowlanej”. Kurs
prowadzony
jest
przez
koordynatora
projektu – instytut szkoleniowy Izby Architektów Badenii-Wirtenbergii
IFBau. Zajęcia rozpoczęły się pod koniec września 2007 roku i potrwają
do końca maja 2008 roku. Na zakończenie kursu jego uczestnicy są
zobowiązani wziąć udział w jednym ze spotkań tzw. programu wymiany
doświadczeń, które odbędą się w czerwcu 2008 roku w Warszawie,
Pradze, Budapeszcie i Bratysławie. Spotkanie z architektami z innych
krajów ma umożliwić wymianę doświadczeń specjalistów w tej branży
oraz zapoznanie się ze specyfiką i problemami w pracy w różnych krajach
europejskich. Każde ze spotkań będzie dotyczyło innej problematyki, a
zajęcia i dyskusje będą prowadzone w języku angielskim. Partnerzy
programu chcą w ten sposób przybliżyć nie tylko młodym architektom,
lecz również przedstawicielom innych zawodów związanych z
projektowaniem i wykonawstwem budowlanym, bardzo szeroko ujętą
specyfikę prac związanych z istniejącą substancją budowlaną i w ten
sposób doprowadzić do lepszego zrozumienia problemów poszczególnych
uczestników takiego procesu oraz usprawnienia współpracy między nimi.
Mamy nadzieję, że merytoryczne uwagi uczestników kursu pozwolą na
udoskonalenie jego tematyki, tak aby uczestnicy następnych edycji mogli
jeszcze lepiej przygotować się do zadań w obszarze, który według
szacunków stanowi już ponad 60% ogólnej wartości zleceń na
europejskim rynku budowlanym. Z tematyką kursu oraz poszczególnych
„programów wymiany doświadczeń” można zapoznać się na stronie
www.bauwerk-europa.eu. Jednocześnie istnieje możliwość wpisania się
do banku danych ekspertów poszczególnych zawodów związanych ze
specyfiką prac tej branży. Zapraszamy.
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