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PROJEKT 

DIAGNOSIS 
Innowacyjność kluczowych kompetencji 

 w europejskiej branży budowlanej 

 
W kontekście europejskim oraz ze względu na starzenie się dużej części istniejącego zasobu 

budynków i jego niski wskaźnik renowacji, istotna część działalności sektora budowlanego 

ma na celu remont i konserwację obiektów. 
 

W tego rodzaju działaniach niezbędna jest dobra znajomość stanu i zachowania budynku, to 

znaczy: dokonanie odpowiedniej diagnozy rozumianej jako niezbędny krok rozpoczynający 

każdy projekt remontu i renowacji, a także ułatwienie monitorowania obiektu w okresie 

użytkowania. 
 

Ta aktywność zawodowa wymaga określonego profilu eksperta w zakresie diagnozy, który 

może prowadzić dialog z właścicielami istniejących budynków lub ich przedstawicielami, a 

jednocześnie z profesjonalistami z branży budowlanej. Ekspert diagnostyczny powinien: 

• identyfikować uszkodzenia, dysfunkcje i starzenie się obiektu, 

• umieć wykorzystać nowe technologie do analizy istniejącego zasobu budynków, 

• określić sposób działania w celu skorygowania złego stanu obiektu, 

wszystko w celu poprawy zachowania budynku w różnych aspektach (konstrukcyjnych, 

energetycznych, komfortu użytkowania itp.). 

 

 
 

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. 

 



DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

• Identyfikacja luk, zaniedbań i i możliwości rozwoju 
sektora budowlanego w ramach Unii Europejskiej w 
związku z diagnostyką budynków. 
 
• Powołanie grup sektorowych w krajach partnerów 
projektu, w celu zbadania potrzeb i wymagań 
stawianych ekspertom diagnostyki obiektów. 
 
• Zdefiniowanie programu szkolenia w ramach Ram 
Kwalifikacji Europejskich dla szkolnictwa wyższego. 
 
• Przygotowanie dokumentów referencyjnych dla 
sektora budowlanego, w powiązaniu ze szkoleniem 
eksperta diagnostyki obiektów w Unii Europejskiej. 
 
• Szkolenia pilotażowe ekspertów i studentów z 
różnych krajów uczestniczących w projekcie.

 

 
 

 



 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY 

•  Publikacja „Ekspert ds. Diagnozy budynków. Nowy profil zawodowy dla 

budownictwa i sektora budowlanego w Europie”, dostępne w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej projektu. 

 

• Dokument techniczny, w jaki 

sposób wdrożyć w różnych krajach 

Unii Europejskiej i na różnych 

poziomach szkolenia, wiedzę 

niezbędną ekspertowi 

diagnostycznemu. 

 

• Przewodnik dydaktyczny 

szczegółowo opisujący 

program szkolenia z diagnostyki 

budowlanej, ze zdefiniowaniem 

treści, strategie nauczania, 

metodologii oraz bibliografii ogólnej 

oraz uzupełniającej. 

 

• Zawarcie ponad 100 umów o współpracy między uniwersytetami i firmami 

z sektora budowlanego w celu promowania, wdrażania i rozwijania 

programów szkoleniowych w zakresie diagnostyki budownictwa. 

 

Wszystkie wyniki projektu są dostępne na stronie Promotora 

http://www.rehabimed.net/es/2017/11/diagnosis-erasmus/  

oraz na stronie internetowej projektu. 
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