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PROJEKT 

DIAGNOSIS 
Innowacje dające pozytywny wpływ kluczowemu doświadczeniu w branży 

budowlanej. 

 

Definicja nowego profilu zawodowego „Ekspert w diagnostyce budowlanej” pozwoliła 

Partnerstwo opracować program szkoleniowy dostosowany do wymogów 

akademickich europejskich uniwersytetów. Jednocześnie zaproponowano różne 

treści prezentowane w sposób modułowy na potrzeby studiów magisterskich oraz w 

innych formatach, na kształcenie zawodowe (VET). 

 

 
 

Jednym z podstawowych założeń projektu DIAGNOSIS jest połączenie edukacji 

uniwersyteckiej z wymaganiami sektora i społeczeństwa. Z tego powodu, w różnych 

krajach uczestniczących w projekcie, powołano grupy zadaniowe złożone z 

przedstawicieli administracji związanych z sektorem, stowarzyszeniami zawodowymi 

i innymi przedstawicielami społeczeństwa. Wszyscy oni przyczynili się do 

wzbogacenia rezultatów projektu i zdefiniowania nowego profilu zawodowego. 

 

 
Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla 

jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą 

odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób 

wykorzystania zawartych w niej informacji. Publikacja bezpłatna. 



 

ZRÓWNOWAŻONY I ELASTYCZNY 

PROGRAM SZKOLENIA 
Podczas opracowywania projektu DIAGNOSIS wykryliśmy z jednej 

strony akademickie, zawodowe i operacyjne zróżnicowanie sektora 

budowlanego w różnych krajach uczestniczących, z drugiej strony, 

znaleźliśmy zbieżności w potrzebie szkolenia ukierunkowanego na 

diagnostykę budynku i na strategie stosowane przez specjalistów w celu 

zdobycia konkretnej wiedzy z kursów, często niezwiązanych z praktyką i 

własnym doświadczeniem zawodowym. 

 

Jak widać w tabeli na następnej stronie, opracowano trzy moduły 

szkoleniowe: 

1. Przedmioty ogólne (wprowadzenie, materiały, patologia, historia 

budowy i raporty końcowe) 

2. Wiedza uzupełniająca (umiejętności społeczne i przekrojowe, ramy 

prawne i regulacyjne, modelowanie danych BIM, inspekcja budowlana, 

narzędzia i techniki pomocnicze) 

3. Analiza (wymagania społeczne, komfort użytkowania, efektywność 

energetyczna, bezpieczeństwo konstrukcyjne i bezpieczeństwo 

użytkowania). 

 
Moduły te i każda z sekcji mogą być zaimplementowane ze zmiennym 

czasem trwania, który można dostosować w każdym przypadku, 

przyjmując jako punkt początkowy procent zdefiniowany w tabeli, gdzie 

proponuje się, aby każdy moduł 1 i 2 reprezentował 25%, a moduł 3 

pozostałe 50% czasu kursu. 
 

 



 

 

 
  



 

 

 

 

 

Program Erasmus+ 

Współpraca z innowacją i wymianą dobrych praktyk i strategicznej 

współpracy. 

 

Numer projektu: 2017-1-ES01-KA203-038254 
 

PROMOTOR: 
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E-mail: fabiana.raco@unife.it 

 

WARSAW UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY 
www.il.pw.edu.pl 

PAWEŁ NOWAK 
Armii Ludowej 16, room 520 
00-637 Warsaw  POLSKA 
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POLISH ASSOCIATION OF 
BUILDING MANAGERS 

www.psmb.pl 

ANDRZEJ MINASOWICZ 
Łopuszańska 95 
02-457 Warsaw POLSKA 
Phone: +48223260003,  
E-mail: psmb@psmb.pl 

 

ASSOCIATION OF 
BUILDING SURVEYORS 
AND CONSTRUCTION 

EXPERTS 
www.aeebc.org 
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TN91BE  Tonbridge  WIELKA BRYTANIA 
Phone: +442073343734, 
E-mail: aeebcorg@gmail.com 

 

CENTOFORM 
www.centoform.it 

CHIARA PANCALDI 
via Nino Bixio 13 
44042  Cento (Ferrara)  WŁOCHY 
Phone: +390516830470, 
E-mail: chiara.pancaldi@centoform.it 
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