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PROJEKT 

DIAGNOSIS 
 

Innowacje dające pozytywny wpływ kluczowemu doświadczeniu w branży 

budowlanej. 

 

W Unii Europejskiej (UE) wykryto istotny brak w sektorze budownictwa dotyczący 

profesjonalnego profilu zawodowego, specjalizującego się w diagnozowaniu 

budynków. Istnieje potrzeba wyedukowania ekspertów w dziedzinie oceny budynków, 

którzy potrafiliby zająć się planowaniem utrzymania i rehabilitacji obiektów 

budowlanych, począwszy od dobrej znajomości cech i stanu budynku. 

 

 

 

 
 

 

 
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.  

 



CELE 
Główne cele Diagnozy Projektu można podsumować następująco: 

 Poznanie potrzeb, kwalifikacji zawodowych i programów 

szkoleniowych w dziedzinie diagnostyki oraz w różnych krajach UE. 

 Aby zdefiniować nowy profil eksperta w zakresie diagnozowania 

budynku i jego formatywnego programu nauczania na poziomie 

europejskim. 

 Aby stworzyć program szkoleniowy dla nowych ekspertów, należy 

skupić się na nowych technologiach i umiejętnościach związanych z 

budowaniem relacji. 

 Ustanowienie umów pomiędzy uniwersytetami i podmiotami sektorów 

szkoleniowych oraz przedstawienie roli nowych ekspertów. 

TWORZENIE 
W związku z projektem organizowane są zajęcia w Hiszpanii, Włoszech i 

Polsce. Dla innych, w każdym kraju jest sukcesywnie rozwijany. 

Diagnoza w aspektach struktury, efektywności energetycznej i 

środowiska: 

Trzy sesje prezentacji i debaty na temat zagadnień i 

treści do opracowania w czasie trwania Projektu, o 

czasie trwania 5 dni każdy. 

 

 

Zastosowania BIM i umiejętności społecznych w diagnostyce: 

Trzy szkolenia dla trenerów w zakresie zagadnień i 

treści opracowanych dla Projektu, przy udziale 

partnerów oraz członków Komitetów konsultacyjnych, 

wydziałów uniwersyteckich i specjalistów, trwający 5 

dni każdy. 

 

Geomatic i instrumenty związane z diagnostyką: 

Trzy kursy pilotażowe skoncentrowane na studenckiej 

uczelni, przetestować i ustalony program szkolenia, z 

czasem trwania 20 dni każdy. 

 

Aby wyniki były rozpowszechnione pozostałym krajom UE, po wykonaniu zadań, 
zostanie zorganizowana finałowa konferencja w Londynie, podczas której 
menedżerowie europejskich instytucji i organizacji będą uczestniczyć w debacie na 
temat wyników oraz zajmą się ich rozpowszechnianiem. 

 



WYNIKI 
Oczekiwane rezultaty procesu i rozwój różnych działań Projektu to: 

Dobra znajomość nowych technologii i narzędzi do diagnozowania 

budynków, w szczególności związanych z aspektami konstrukcyjnymi, 

oceną energetyczną i środowiskową, BIM, Geomatic, czujnikami  

zdalnymi, modelami 3D i innymi. 

 

Określenie nowego profilu zawodowego jako eksperta w dziedzinie 

diagnostyki, opracowanego przy współpracy specjalistów z branży 

budowlanej w różnych krajach, który musi obejmować umiejętności  

i kompetencje oraz być zatwierdzony w kontekście europejskim. 

 

Stworzenie nowego programu szkoleniowego w celu zakwalifikowania 

nowego eksperta w dziedzinie diagnostyki budowlanej, dobrze 

zdefiniowanego w jego tematyce i treści, do nauczania na 

uniwersytetach i w europejskich centrach szkolenia zawodowego. 

 

Stworzenie europejskiej sieci uniwersytetów i podmiotów z branży 

budowlanej zainteresowanych kształceniem i rozwojem zawodowym  

w zakresie diagnostyki szeroko pojętej branży budowlanej. 

 

Redakcja publikacji "Ekspert w dziedzinie diagnostyki budowlanej. Nowy 

profil zawodowy do diagnozy budowlanej i budowy w Europie " 

i jego dystrybucja do dyrektorów politycznych, firm budowlanych  

i pokrewnych, uniwersytetów i podmiotów zawodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Program Erasmus+ 

Współpraca z innowacją i wymianą dobrych praktyk i strategicznej 

współpracy. 

 

Odniesienie: 2017-1-ES01-KA203-038254 
 

PROMOTOR: 

 

ASOCIACIÓN  
REHABIMED 

www.rehabimed.net 

XAVIER CASANOVAS  
Gregorio Marañon 50 
08028 Barcelona HISZPANIA 
Phone: +34689311758, 
E-mail: xavier.casanovas.b@gmail.com 

PARTNERZY: 

 

UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 

CATALUNYA 
www.upc.edu 

JOAN RAMON ROSSEL 
Calle Jordi Girona 31 
08034 Barcelona  HISZPANIA 
Phone: +34934017126, 
E-mail: joan.ramon.rosell@upc.edu 

 

UNIVERSITA DEGLI  
STUDI DI FERRARA 

www.unife.it 

FABIANA RACO 
VIA ARIOSTO 35 
44121 Ferrara  WŁOCHY 
Phone: + 390532293204, 
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  POLAND 
Phone: +48 22 234 6515, 
E-mail: diagnosis@il.pw.edu.pl  

 

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 

Martin Russell-Croucher 
198 High Street 
TN91BE  Tonbridge  WIELKA BRYTNIA 
Phone: +442073343734, 
E-mail: aeebcorg@gmail.com 

 

CENTOFORM 
www.centoform.it 

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