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1. Wstęp 
Sylabus dla „Building Diagnosis Expert” został opracowany przez 
zespół projektu DIAGNOSIS Erasmus+, jako kluczowy element 
programu wspierający profil i program szkolenia dla „Eksperta w 
zakresie diagnostyki budynków”. Projekt został zorganizowany w 
ramach programu ERASMUS+, ścieżki WSPÓŁPRACA NA 
INNOWACJE I WYMIANA DOBRYCH PRAKTYCZNYCH 
PARTNERSTW STRATEGICZNYCH, numer projektu 2017-1-
ES01-KA203-038254. Tytuł projektu: INNOWACYJNE ISTOTNE 
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE W SEKTORZE DIAGNOSTYKI 
BUDOWLANEJ, data realizacji projektu: 01.11. 2017 r. - 30.10. 
2019. 
 
Projekt DIAGNOSIS jest promowany i nadzorowany przez 
STOWARZYSZENIE REHABIMED z Barcelony, Hiszpania i 
Partnerów: UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, 
Hiszpania, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA, Włochy, 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Polska, POLISH 
ASSOCIATION OF BUILDING MANAGERS, Polska, ASSO-
CIATION OF BUILDING SURVEYORS AND CONSTRUCTION 
EXPERTS, Wielka Brytania / Irlandia oraz CENTOFORM, 
Włochy. 
 
Projekt ma na celu realizację priorytetów strategii „Europa 2020” 
w zakresie wzrostu zatrudnienia i poprawy edukacji. Projekt 
uwzględnia także plan działania UE na rzecz otwarcia edukacji 
(04/2013), który poprawia kształcenie i rozwój umiejętności dzięki 
nowym technologiom oraz podkreśla „niewystarczającą podaż 
wysokiej jakości treści cyfrowych we wszystkich językach, 
przedmiotach i potrzebach”. Na poziomie UE DIAGNOSIS 
uwzględnia strategię „Budowa 2020” na rzecz zrównoważonej 
konkurencyjności sektora budowlanego i jego przedsiębiorstw 
(2012 r.), w szczególności powiązany plan działania mający na 
celu „poprawę specjalistycznych szkoleń i zwiększenie 

atrakcyjności sektora, w szczególności dla pracowników 
fizycznych, techników i uniwersytetów. […] Konieczne jest lepsze 
przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności i 
kwalifikacji, przyciągnięcie wystarczającej liczby studentów do 
odpowiednich zawodów budowlanych oraz stworzenie warunków 
lepszego środowiska pracy i zarządzania karierą, większej 
mobilności pracowników budowlanych i szerszego świadczenia 
usług transgranicznych.” 
 
Sylabus utworzony w ramach projektu jest dokumentem 
akademickim, który przekazuje informacje o kursie oraz określa 
oczekiwania i obowiązki uczestników. Jest to przewodnik po tym, 
czego można się spodziewać od uczestników kursu, a 
jednocześnie opowiada uczestnikom prawie wszystko, co 
powinni wiedzieć o tym, jak zostanie przeprowadzony kurs i 
czego się po kursie spodziewać. Program nauczania zapewnia 
uczciwe i bezstronne porozumienie między uniwersytetem a 
studentami, dzięki czemu istnieje szansa pełnego zrozumienia 
polityki dotyczącej kursu, z określeniem jasnych oczekiwań 
dotyczących materiału dydaktycznego i wysiłku studenta, aby 
zostać wprowadzonym na kurs i kurs ukończyć. 
 
Więcej informacji na stronie internetowej projektu i w kodzie QR: 
 
http://www.erasmus-diagnosis.eu/ 
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2. Czym jest Diagnosis? 
Projekt DIAGNOSIS ma na celu zdefiniowanie profilu 
zawodowego ekspertów w zakresie diagnostyki budynków i 
ustanowienie niezbędnych treści do ich szkolenia. Projekt ma 
wyspecjalizowanych partnerów, zarówno z uniwersytetów, jak i z 
sektora budowlanego z Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i 
Polski. Stowarzyszenie RehabiMed prowadzi projekt i zakłada 
wykorzystanie wyników zarówno w euro-śródziemnomorskim 
świecie uniwersyteckim, jak i całym zaangażowanym sektorze, w 
celu skonsolidowania tego profilu eksperta wśród specjalizacji 
związanych z odbudową lokalnego dziedzictwa. 
 
Europejski sektor budowlany jest jednym z sektorów, które 
najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu gospodarczego w ciągu 
ostatnich kilku lat i gdzie z wielu powodów innowacje i 
podnoszenie kompetencji są nadal trudne do opracowania. 
Ważna potrzeba tego sektora związana jest z brakiem 
konkretnego profilu zawodowego: eksperta diagnostyki 
budowlanej, eksperta, który może prowadzić dialog z 
właścicielami budynków lub ich przedstawicielami, a 
jednocześnie z profesjonalistami budowlanymi, którzy mogą 
wykorzystać najnowsze technologie do analizy budynku, 
wykrywania i wyjaśniania niezbędnych interwencji (tj. 
zapobiegania trzęsieniom ziemi, poprawy energetycznej, 
komfortu strukturalnego i środowiskowego itp.). Ekspert ten - 
przy określonych kompetencjach społeczno-psychologicznych i 
technicznych - może informować i prowadzić właścicieli i 
kierowników budynków w planowaniu interwencji i kierować nimi 
na podstawie świadomej decyzji opartej na rzeczywistych danych 
dotyczących konkretnego budynku. 
 
Ogólnym celem projektu jest pogłębienie wiedzy o istniejących 
aktualnych narzędziach do oceny technicznej budynku poprzez 
współpracę między partnerami z różnych krajów, a tym samym 

udoskonalenie istniejących narzędzi szkoleniowych i programów 
kwalifikacji zawodowych w celu stworzenia odnowionego profilu 
zawodowego w sektorze budowlanym. Pożądany profil 
zawodowy powinien obejmować kompetencje w zakresie: 
korzystania z aktualnych narzędzi diagnostycznych, 
interdyscyplinarnych technik instrumentalnych i komunikacji. 
Szczegółowe cele projektu są następujące: modernizacja i 
innowacja istniejących programów szkoleniowych na temat 
aktualnych narzędzi i metodologii oceny technicznej budynku; 
poprawa skuteczności nauczania i uczenia się o nowoczesnych 
narzędziach i metodach oceny technicznej budynku; zwiększenie 
synergicznego wykorzystania najnowszych technologii, w 
zintegrowany sposób, dzięki pracy zespołowej i rozwojowi 
osobistemu; zacieśnienie współpracy między instytucjami 
edukacyjnymi i przedsiębiorstwami w UE w celu zwiększenia 
szans na zatrudnienie. 
 
Nowe programy szkoleniowe są trwałe dzięki ich przyjęciu przez 
instytucje edukacyjne uczestniczące w projekcie i wdrożeniu w 
programach uniwersyteckich: strukturalnych narzędzi 
diagnostycznych oraz narzędzi diagnostycznych energetycznych 
i środowiskowych; BIM i umiejętności społeczno-psychologicz-
nych; geodezji z teledetekcją oraz modelowania 3D. Ogólne 
tematy programu szkolenia są przedstawione w tabeli 2.1. 
Szczegółowy opis programu znajduje się w rozdziale 6. 
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Tabela 2.1. Elementy programu szkoleniowego Diagnosis 
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3. “Ekspert w zakresie diagnostyki budynków” 
- profil i funkcje 
Ponieważ rola „Eksperta w zakresie diagnostyki budynków” musi 
zostać skonsolidowana w sektorze budowlanym, ważne jest 
początkowe zdefiniowanie prawdopodobnych funkcji związanych 
z pracą, patrz rys. 3.1.: 
 
 Aby stawiać diagnozę, stosując precyzyjną metodologię.  

 
 Aby pracować z określonymi wymaganiami 

(strukturalnymi, energetycznymi…) zgodnymi z 
dyrektywami Europejskimi i międzynarodowymi normami. 
 

 Aby mieć jasne wymagania dotyczące zgłaszania stanu 
usług. 
 

 Aby przeprowadzać inspekcje budynków. 
 

 Aby identyfikować materiały i systemy budowlane. 
 

 Aby identyfikować patologie, uszkodzenia i wady. 
 

 Aby gromadzić wszystkie niezbędne informacje, zarówno 
dokumentacyjne, jak i dane wewnętrzne budynku 
(informacje wizualne gromadzone za pomocą narzędzi i 
technik analitycznych). 

 
 Aby interpretować szkody I dysfunkcje. 

 
 Aby dokonać oceny jakościowej. 

 
 Aby dokonać oceny ilościowej. 

 

 Aby odnajdywać nowe umiejętności. 
 

 Aby koordynować ekspertów z różnych dziedzin. 
 

 Aby posiadać umiejętności komunikacyjne (ustne i 
pisemne). 
 

 Aby formułować wnioski i stawiać końcową diagnozę. 
 

 Aby być niezależnym i etycznym we wnioskach, w 
stosunku do sprzedającego i kupującego. 
 

Aby poradzić sobie ze wszystkimi tymi funkcjami związanymi z 
pracą, w których uczestniczy ekspert w zakresie diagnostyki 
budowlanej, należy wziąć pod uwagę, że: 
 
 Diagnosis to specjalna misja dla eksperta w zakresie 

diagnostyki budynków (jest to poza zasadami i 
przepisami) 
 

 Ekspert w zakresie diagnostyki budynku musi opanować 
wiele dyscyplin (ocena stanu konstrukcji, ocena 
efektywności energetycznej, badanie graficzne, 
tradycyjne materiały, systemy budowlane, analiza 
laboratoryjna, analiza chemiczna itp.)  
 
 

 W niektórych aspektach ekspert w zakresie diagnostyki 
budynków nie mógł mieć specjalistycznej wiedzy 
technicznej, aby być kompetentnym do zgłaszania 
złożoności niektórych elementów budynku. Wymagane 
jest uznanie granic własnych kompetencji i w razie 
potrzeby odwołanie się do odpowiednich doświadczonych 
ekspertów. 
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Rys. 3.1. Synteza Eksperta w zakresie diagnostyki budynków - wymogi kwalifikacyjne.  
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4. Ekspert w zakresie diagnostyki budynków – 
zapotrzebowanie rynku 
 
 
 Wstępna diagnoza dla jednolitej oceny budynków, jako 

całości lub ich części. Może być również wykorzystany do 
sprzedaży lub zakupu nieruchomości. 

Klient: Administracja, duzi właściciele, prywatni właściciele... 
 
 Punktualny raport o konkretnych uszkodzeniach i 

naprawach awarii (prostych lub złożonych) lub 
konserwacji zapobiegawczej.  

Klient: Prywatni właściciele, administratorzy. 
 
 Diagnoza budynku przed projektem remontowym. 

Klient: Właściciel projektu lub deweloper. 
 
Praca diagnosty wymaga bycia przygotowanym na: 
 
 Szczególnie złożoną misję (poza regulaminem). 

 
 Wymagane jest opanowanie wielu dyscyplin (ocena stanu 

konstrukcji, ocena efektywności energetycznej, badanie 
graficzne, tradycyjne materiały, systemy konstrukcyjne, 
analiza laboratoryjna, analiza chemiczna itp.). 
 

 Bardzo często potrzebna jest współpraca 
doświadczonych ekspertów różnych specjalności. 
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5. Metodologia – jak wdrożyć ten Sylabus? 
 
5.1. Wprowadzenie do mieszanej metodyki nauczania 
Diagnosis (blended learning)  
 
5.1.1. Niezbędne, skuteczne i najlepsze metody nauczania 
mieszanego - blended learning.  
 
Blended learning (nauczanie mieszane) to forma edukacji i 
samodoskonalenia, która łączy różne style uczenia się. Dzięki 
temu możemy uzyskać bardziej efektywne wyniki w nauce i 
samorozwoju. Istnieje wiele form prezentacji na temat tego, co 
łączy nauczanie i jaka jest wyjątkowość tej metody, podając 
różne przykłady. W dzisiejszych czasach otwartość na 
wielodyscyplinarność jest kluczem do skutecznego pozyskiwania 
i rozwoju wiedzy. Warto jednak wyróżnić kilka cech 
charakteryzujących tę metodologię. 
 
Jedno z wielu źródeł daje następujące możliwości, które można 
uzyskać za pomocą uczenia mieszanego. Należą do nich: różne 
tryby nauczania (kształcenie bezpośrednie i kształcenie na 
odległość), mieszanka technologii (Internet), chronologia - 
interwencje synchroniczne, uczenie się w oparciu o praktykę 
lokalną i uczenie się w klasie, role - grupy multidyscyplinarne lub 
zawodowe, pedagogika - różne podejścia pedagogiczne, 
skupione na różnych celach, kierowaniu prowadzonym przez 
instruktora i niezależnym lub skierowanym do ucznia. 
 
Według Clayton Christensen Institute większość metod uczenia 
mieszanego działa w jednym z czterech modeli [2]: 

• Rotacyjnym: uczniowie obracają się w różnych trybach 
uczenia się. Co najmniej jeden z nich jest online lub 
cyfrowy. 

• Flex: Studenci uczą się głównie online.  

• A La Carte: Uczniowie uczą się całkowicie online z 
instruktorem online. 

• Wzbogaconym wirtualnym: studenci otrzymują 
indywidualne sesje z instruktorem. Uczniowie mogą 
indywidualnie spotykać się z instruktorem i zadawać 
pytania, które są dla nich istotne w danym momencie. 

 
Nauczanie mieszane opiera się na 5 głównych zasadach: 
 

• Spokojnie - W dobie wszechobecnych testów i 
egzaminów studenci często są po prostu zestresowani. 
Zapomina się, że efekty nigdy nie będą wystarczające, 
gdy spojrzymy z perspektywy zestresowanego ucznia. 
Nie wszyscy uczniowie są gotowi do natychmiastowego 
zanurzenia się w temacie. Czasami warto poczekać i 
poświęcić czas, aby uczeń mógł spokojnie pomyśleć nad 
rozwiązaniem. Spokojne podejście do nowych wyzwań 
nie klasyfikuje uczniów, ale daje im czas na zapoznanie 
się z przedmiotem, dając tym samym wszystkim równe 
szanse w rozwiązaniu danego problemu. 

• Uzyskaj wyraźny obraz tematu - Nie ma nic gorszego 
niż niezrozumienie tematu i problemu, który należy 
rozwiązać. Warto poświęcić więcej czasu na wyjaśnienie 
danego problemu, ponieważ w przeciwnym razie możesz 
po prostu zmarnować czyjś talent. Nauczyciele nadal 
ściśle współpracują z uczniami lub grupami uczniów 
poprzez nauczanie mieszane. Prowadzą ożywione 
dyskusje klasowe w celu uzupełnienia trwających 
procesów myślowych. Uczniowie wiedzą, że nauczyciel 
odgrywa rolę tak cenioną i docenianą jak technologia. 
Daje to lepsze wyniki. 

• Studenci jako wykładowcy - Nie jest to prosta sprawa, 
ale pozwolenie uczniom na chwilę być nauczycielami 
może być świetnym sposobem na zwiększenie ich 
zaangażowania. W rezultacie studenci mogą zobaczyć, 
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czego powinni nauczać, w sposób, który angażuje 
uczniów w wyjątkowy sposób. Są w stanie dowiedzieć się 
więcej o spójnej organizacji i planowaniu. Mogą 
prezentować projekty z instruktażowego punktu widzenia. 
To pozwala im udowodnić i wzmocnić to, czego się 
nauczyli. Nie każdy ma wrodzoną umiejętność 
trenowania, więc pomaga się rozwijać. 

• Rozważ więcej ruchu - Zmuszenie uczniów do siedzenia 
w jednym miejscu natychmiast stwarza poczucie nudy. 
Studenci potrzebują rozrywki, stymulacji i różnorodności. 
To dobry czas, aby zmieszać aulę z cyfrowym placem 
zabaw. 
 

Poniżej znajduje się przykład wykorzystujący model, który został 
opisany powyżej. 

 
Faza 1: Obejrzyj krótki i intencjonalny film o problemie, 
przed którym stoi nasze społeczeństwo. Daj uczniom 
czas na dyskusję przy okrągłym stole i podzielenie się 
swoimi opiniami. 
Faza 2: Zadaj im wyzwanie. „Twoim zadaniem jest 
znalezienie rozwiązania problemu”. Po raz pierwszy 
podziel ich na grupy za pomocą mediów cyfrowych i 
innych niż cyfrowe. 
Faza 3: Gra komputerowa rozprzestrzenia się w klasie na 
różnych urządzeniach. Rozważ głębokie zrozumienie 
problemu. 
Faza 4: Utwórz projekt do opracowania rozwiązania. 
Ustaw kryteria i system nagród za osiągnięcie 
określonych kamieni milowych. Dodaj przyjazną 
konkurencjyjność do tej mieszanki. 
Faza 5: Dzień prezentacji i prezentacja projektu. 
Podsumowując, teraz dzieje się ważna część procesu 
płynności rozwiązania. Uczniowie omawiają projekty i co 
można zrobić lepiej. 

To jest przykład jednej z różnych opcji. Ruch i stymulacja z 
pewnością zatrzymają uwagę twoich uczniów. Zmieniaj rzeczy i 
ucz się różnych sposobów uczenia się w klasie, a nawet na 
zewnątrz. Klasa jest musi być dostosowana do budżetu. 

• Stawiaj wielkie wyzwania - nie ma lepszego sposobu na 
naukę niż stworzenie sytuacji, w której nauka jest po 
prostu potrzebna. Często studenci, a nawet dorośli 
wpadają w pułapkę, w której okazuje się, że nie chcą się 
czegoś uczyć, ponieważ po prostu tego nie potrzebują. 
Dlatego należy stworzyć potrzebę nauczenia się czegoś 
nowego. Nie ma nic lepszego niż inspiracja do nauki. 
Konieczne jest stworzenie sytuacji, w której dana osoba 
będzie mogła się zainspirować. Kiedy uczniowie 
opuszczają szkołę, muszą być głęboko krytycznymi 
myślicielami i rozwiązywać problemy, którzy mogą 
sprostać każdemu wyzwaniu. Uczniowie uczą się, kiedy 
łączą naukę ze światem rzeczywistym i własnymi 
zainteresowaniami. 

 
Poniżej przedstawiono charakterystykę uczenia się mieszanego, 
tak jak jest to obecnie praktykowane: 

• Zapewnienie dodatkowych zasobów dla programów 
nauczania, które są prowadzone głównie w tradycyjny 
sposób, poprzez wspierane przez instytucje wirtualne 
środowiska uczenia się; 

• Transformacyjne praktyki na poziomie kursów oparte na 
radykalnych projektach kursów, które często w znacznym 
stopniu wykorzystują technologię w celu zastąpienia 
innych metod nauczania i uczenia się. 

• Holistyczne spojrzenie na technologię i uczenie się, w 
tym wykorzystanie własnych technologii uczniów w celu 
wsparcia ich uczenia się. 
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5.1.2. Użycie terminu ‘blended learning’  
 
Do tej pory różnice i podobieństwa między nauczaniem online, 
tradycyjnym nauczaniem na odległość i nauczaniem 
bezpośrednim były mało zrozumiałe, co prowadzi do niejasnych 
pojęć „mieszania się” (blend). W latach 90. świat szkoleń 
korporacyjnych mówił o blended learningu jako ulepszeniu 
typowego szkolenia: krótkiego kursu. 
Do tej pory różnice i podobieństwa między wszystkimi 
tradycyjnymi metodami uczenia się pośredniego i na odległość 
oraz metodami uczenia się bezpośrednio były mało znane. 
doprowadziło to do niepoprawnego zrozumienia terminu 
„mieszanka” (blend). W latach 90. wszystkie metody 
doskonalenia metod uczenia się doprowadziły do skrócenia 
czasu jego trwania, tj. do formy kursu. Podczas gdy dostawcy 
szkoleń bezpośrednich doskonalą swoje kursy za pomocą 
elementów online i zachowują wartość doświadczeń osobistych, 
dostawcy kursów kształcenia na odległość łączą się w modelu 
mieszanym, z drugiej strony oferując opcjonalne drukowane 
instrukcje i dodatkowe warsztaty bezpośrednie. 
Termin 'mixed learning' ma trzy zasadnicze znaczenia: 

• Zintegrowane połączenie tradycyjnego uczenia się z 
podejściem online; 

• Połączenie mediów i narzędzi używanych w środowisku 
e-learningowym; 

• Łączenie różnych podejść pedagogicznych, niezależnie 
od zastosowania technologii uczenia się. 

 
5.2. Cele i zadania programu szkoleniowego 
 
Program ma na celu zdobycie i odświeżenie podstawowej wiedzy 
i umiejętności, które pozwalają uczestnikom opanować pracę i 
wiedzę eksperta DIAGNOSIS. Kurs jest przewidziany na 
poziomie 5-6 EQF z pewnymi różnicami w krajach partnerskich 
(Hiszpania, Włochy, Polska i Wielka Brytania ). 

WŁOCHY dla Diagnosis będą działać na poziomie EQF5: 
W odniesieniu do sytuacji we Włoszech możliwość 
przetestowania treści kursu na poziomie EQF5 pomaga wyjaśnić, 
w kontekście ostatnich reform, nakładanie się: 

- Kursów ITS – IFTS (kursów policealnych); 
- Tytułu Licencjata; 
- „Nowyego” tytułu licencjata z rocznym stażem w firmach / 

branżach (DM 987/2018). 
POLSKA dla Diagnosis będzie działać na poziomie EQF6 / 7: 
W odniesieniu do polskiej sytuacji, kursy będą organizowane na 
poziomie EQF6 dla licencjata, na EQF7 dla magistra, a także na 
tym samym poziomie 5/6 dla ewentualnych wolnych słuchaczy, 
pragnących rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. 
HISZPANIA dla Diagnosis będzie działać na poziomie EQF7: 
W odniesieniu do sytuacji hiszpańskiej, kursy będą 
organizowane na poziomie EQF7 dla magistra, a także na tym 
samym poziomie dla potencjalnych uczestników, którzy chcą 
rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. 
WIELKA BRYTANIA dla Diagnosis będzie działać na poziomie 
EQF 5/6: 
W odniesieniu do sytuacji w Wielkiej Brytanii kursy byłyby 
odpowiednie zarówno na poziomach 5, jak i 6. Poziom 5 jest dla 
profesjonalistów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozumieć 
diagnozę, jako uzupełnienie istniejących kwalifikacji. Poziom 6 w 
ramach programu studiów licencjackich z wyróżnieniem lub bez, 
plus część niedawno ustanowionych programów praktyk 
budowlanych. 
 
Struktura kursu opiera się na koncepcji modułowej, co oznacza, 
że sekcja i jednostki kursu mogą być używane niezależnie. 
Projektanci kształcenia mieszanego z kraju partnerskiego 
projektu DIAGNOSIS (trenerzy i opiekunowie) będą mieli 
możliwość zbudowania własnego planu kursu w oparciu o 
specyficzne cechy grupy docelowej. 
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Również przy opracowywaniu kursu powinniśmy wziąć pod 
uwagę inny aspekt, który może być odmienny od dziedziny 
szkolenia: zawartość „modułów szkoleniowych” będzie dostępna 
na platformie MOODLE (lub innej odpowiedniej), a organizatorzy 
szkoleń będą mieli nie tylko możliwość wyboru konkretnych 
potrzebnych sekcji, ale także metodologię prowadzenia 
szkolenia. 
Oznacza to, że moduły uczenia się można udostępnić w wersji 
papierowej, w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM oraz na 
platformie e-learningowej w zależności od przyjętej metodologii. 
Organizatorzy szkoleń będą mogli wybrać różne rodzaje dostaw 
dla całego szkolenia lub dla różnych „modułów szkoleniowych” 
zgodnie z każdą sesją lub grupą uczestników (blended learning = 
face to face, e-learning). 
 
5.2.1. Metodologia szkolenia 
Proponowana metodologia nauczania i uczenia się opiera się na 
następujących zasadach uczenia się: 

• Uczenie się jest samodzielne. 
• Zaspokaja pilną potrzebę i jest wysoce partycypacyjne. 
• Uczenie się odbywa się empirycznie (tzn. uczestnicy i 

nauczyciel uczą się od siebie). 
• Dozwolony jest czas na refleksję i informację zwrotną. 
• Pomiędzy trenerem / nauczycielem, a uczestnikami 

powstaje środowisko wzajemnegp szacunku. 
• Zapewnione jest komfortowe środowisko. 

Techniki szkoleniowe sugerowane dla Programu DIAGNOSIS 
obejmują: 

• Prezentacje - działania prowadzone przez trenera / 
nauczyciela lub specjalistę ds. zasobów dydaktycznych w 
celu przekazania informacji, teorii lub zasad (warsztaty); 

• Studia przypadków - prezentacja pisemna / ustna / wizyta 
studyjna opisujące rzeczywiste sytuacje wykorzystane do 
analizy i dyskusji (warsztaty i e-learning); 

• Symulacje - odgrywanie rzeczywistych sytuacji (warsztaty 
i e-learning); 

• Dyskusje w małych grupach - uczestnicy dzielący się 
doświadczeniami i pomysłami lub rozwiązaniami 
problemów (warsztaty i e-learning).  

Metodologia nauczania oparta na nauczaniu mieszanym jest 
przede wszystkim niezbędnym zasobem dla osób, które chcą 
nauczać, być nauczycielem lub ekspertem. W szeroko pojętej 
inżynierii lądowej wszystkie takie cechy odpowiadają wszystkim 
zawodom kierowniczym, np. w diagnostyce budowlanej. Dlatego 
poniższe podsumowanie metodologiczne opiera się na projekcie 
Diagnosis. 
 
5.2.2. Moduły kształcenia 
Aby osiągnąć cele szkolenia DIAGNOSIS, cały program jest 
podzielony na 3 moduły, które obejmują godziny nauczania z 
dodatkowymi godzinami nauki dla każdego modułu szkolenia. 
Tematy zostały wybrane w wyniku badań przeprowadzonych 
wśród specjalistów DIAGNOSIS, aby ustalić, jakie obszary są 
najbardziej interesujące dla większości z nich. 
Cały program szkoleniowy jest podzielony na następujące 
moduły szkoleniowe / edukacyjne:  
M1 Tematy ogólne (metodologia, materiały, patologia, historia 

budowy i raporty końcowe) 
M2. Uzupełnienia instrumentalne (umiejętności społeczne i 

przekrojowe, ramy prawne i regulacje, modelowanie badań 
BIM, inspekcja budowlana, narzędzia inspekcji budynków i 
techniki pomocnicze) 

M3. Analiza (ramy społeczne, zamieszkiwanie i komfort, 
efektywność energetyczna, bezpieczeństwo konstrukcyjne lub 
bezpieczeństwo użytkowania). 

Szczegółowy opis modułów znajduje się w rozdziale 6. 
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MODUŁ 1: 
 
Tytuł Tematy ogólne  
  
Sektor Projekt DIAGNOSIS  
Główna grupa docelowa Definicja treści szkolenia dla eksperta w zakresie diagnostyki budynków 

 
Opis modułu i ogólne cele 

 
Ta sekcja wprowadzająca ma na celu docenienie znaczenia odbudowy zasobów budowlanych z różnych 
dziedzin, np. społecznych, środowiskowych, dziedzictwa kulturowego, ekonomicznych itp. Ponadto ma 
na celu podkreślenie faktu, że przed procesem renowacji konieczne jest przeprowadzenie diagnozy, aby 
poznać budynek, jego elementy i stan jego konserwacji. Moduł przedstawia również metodologię, która 
pozwoli na rygorystyczne zmierzenie się z procesem diagnozy, ustanawiając kroki i procedury, aby 
zbliżyć się od całości do szczegółów. W tej części przedstawiono fizyko-chemiczne zachowanie 
materiałów i systemów budowlanych, kładąc nacisk na zmiany i sekwencje procesów patologicznych. 
Wpływ wody, ciepła, efektów fizyko-mechanicznych, takich jak naprężenie rozciągające, zmęczenie i 
zużycie pod obciążeniem, zostaną przeanalizowane i zrozumiane. W tej sekcji rozwinie się także wiedza 
na temat historii konstrukcji w celu identyfikacji i rozpoznawania konstruktywnych systemów i materiałów 
używanych w całej historii, zawsze w kontekście lokalnym. Podobnie umiejętności zostaną nabyte w 
zakresie wyszukiwania i zarządzania dokumentacją archiwalną związaną z budynkami oraz w analizie 
samego budynku, jako elementu dostarczającego informacje. Każdy proces diagnostyczny kończy się 
końcowym dokumentem, który musi być precyzyjny zarówno w języku, jak i we wnioskach. Ta sekcja 
koncentruje się również na pisaniu konkretnych dokumentów, które mogą mieć różne cele: od konkretnej 
oceny szkód po pełną diagnozę budynku, jako krok przed jego remontem. 
 

Czas szkolenia / nauki Przewidywany czas szkolenia 36/72 godzin 
Okres trwania  Maksymalny okres trwania 
Podział tematów 
 
 

X 1.1 Wstęp Przykład podziału kursu: 
IT – uczestnik posiada kompetencje w zakresie technologii 
informatycznych: 4 godziny szkolenia 
IT – uczestnik nie jest kompetentny: 8 godzin szkolenia 
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X 1.2 Zachowanie 
materiałów budowlanych i 
systemów budowlanych: 
patologie 

On-line i na odległość (samokształcenie, wspólne działania itp.) 
Przykładowy podział kursu: 
Pełny IT: 16 godzin szkolenia 
IT niepełny: 32 godziny szkolenia 

X 1.3 Historia budowy i 
dokumentacja 

W praktyce wycieczki z przewodnikiem po historii diagnostyki i 
dokumentacji projektowej 
Przykładowy podział kursu: 
Pełny IT: 12 godzin szkolenia 
IT niepełny: 24 godziny szkolenia 

X 1.4 Wnioski końcowe Przykładowy podział kursu: 
Pełny IT: 4 godziny szkolenia 
IT niepełny: 8 godzin szkolenia 

 
Narzędzia wymagane do 
przeprowadzenia modułu 
(ICT, sprzęt itp.) 

 
Poziom 6 zgodnie z klasyfikacją EQF. Osoby posiadające dyplom z architektury, architektury technicznej 
lub inżynierii budowlanej. Nie jest wymagana konkretna wcześniejsza wiedza, jedynie zainteresowanie 
interwencją w istniejące budynki. Pojęcia chemii, fizyki i mechaniki. Fizyczne i chemiczne aspekty 
materiałów. Charakterystyka, zalety i zastosowania materiałów budowlanych. Normatywne odniesienia 
techniczne. Wspólne rozwiązania konstrukcyjne. Ogólna kultura i ramy historyczne w europejskim 
kontekście architektonicznym. Podstawy architektury dotyczące materiałów budowlanych i systemów 
wspólnych w lokalnym kontekście geograficznym, stosowanych w różnych momentach historycznych. 
Posiadanie umiejętności pisania raportów technicznych związanych z branżą budowlaną. Opanowanie 
słownictwa technicznego związanego z budową i patologią. Posiadanie wiedzy na temat programów 
komputerowych, typu  „office - biuro” na poziomie użytkownika. 
 

 
Cele nauczania (LO) 

 
Wiedza: 
• Zrozumienie potrzeby przyjęcia etycznego zachowania i pozycji bezstronności w ujawnionych 

opiniach przed konfliktem interesów. 
• Możliwość dodawania i omawiania wszystkich informacji zebranych podczas procesu diagnozy oraz 

wyciągania jasnych i precyzyjnych wniosków. 
• Możliwość napisania powstających dokumentów dostosowanych do języka profilu odbiorcy 

dokumentu (technika lub użytkownika). 
• Rozróżnienie typów dokumentów, które mogą wynikać z procesu diagnozy, w zależności od celów. 

Mogą to być raporty, opinie, certyfikaty, raporty z inspekcji budynków, certyfikaty mieszkalne lub 
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energetyczne itp. lub wstępna diagnoza przed opracowaniem projektu renowacji. 
• Identyfikacja sytuacji ryzyka i zaprojektowanie środków nadzwyczajnych, aby je złagodzić. 
• Rozpoznanie kontekstu społecznego, ekonomicznego, kulturowego i technicznego, w którym 

opracowywana jest diagnoza budynków, w celu uwzględnienia jej podczas wykonywania prac 
diagnostycznych. 

• Wyjaśnienie ogólnego procesu renowacji budynków i kontekstu, w którym opracowywana jest ich 
diagnoza. 

• Interpretowanie fazy diagnozy jako niezbędnego etapu projektu rehabilitacji, mającego duży wpływ na 
prawidłowe wykonanie robót. 

• Umiejętność określania koszty diagnozy. 
• Zdefiniować i zidentyfikować różne pojęcia dotyczące procesów patologicznych. 
• Opisywać i omawiać patologiczne procesy związane z wodą i jej wpływ na materiały, z 

uwzględnieniem struktury porowatej i transportu wody. 
• Opisywać i omawiać procesy patologiczne związane z zachowaniem stres-odkształcenie, efektami 

drugiego rzędu itp. 
• Opisywać i omawiać procesy patologiczne związane ze zmianą temperatury i jej skutkami, procesy 

cykliczne i zmęczenie materiału. 
• Wyjaśniać i interpretować odporność różnych rodzajów materiałów w ramach różnych działań. 
• Definiowanie i interpretacja procesów zmian w glebie, procesów deformacji, efekty wodne, pchnięcia 

itp. 
• Opisywać i interpretować patologię konglomeratów zgodnie z ich zachowaniem wobec różnych 

czynników chemicznych, mechanicznych, fizycznych itp. 
• Opisywać i interpretować patologię materiałów kamiennych i ceramicznych zgodnie z jego 

zachowaniem wobec różnych czynników chemicznych, mechanicznych, fizycznych itp. 
• Opisywać i interpretować patologię materiałów metalowych zgodnie z ich zachowaniem wobec 

procesów utleniania-korozji, kruchości, korozji pod napięciem itp. 
• Opisywać i interpretować patologię drewna (materiały lignocelulozowe) zgodnie z jego zachowaniem 

wobec różnych agresji biotycznych, chemicznych, mechanicznych itp. 
• Opisywać i interpretować procesy patologiczne związane z toksycznością materiałów, ich lotnych 

związków, promieniowania emitowanego, biologicznej obecności patogenów itp. 
• Opisywać i oszacować złożone procesy patologiczne (synergistyczne) w różnych rozwiązaniach 

konstrukcyjnych, kompatybilności i niekompatybilności materiałów. 
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• Rozpoznanie historii architektury w różnych okresach w kontekście lokalnym. 
• Precyzyjnie zidentyfikować i zdefiniować konstrukcję historyczną, w odniesieniu do materiałów i 

systemów konstrukcyjnych użytych w różnych historycznych momentach. 
• Zróżnicować i sklasyfikować materiały i systemy konstrukcyjne przedstawione przez budynki i 

powiązać je z czasem ich budowy. 
• Rozpoznanie budynku jako dokumentu i źródła informacji. 
• Interpretować dokumentację archiwalną w badaniu ewolucji budynków. 
 
Umiejętności: 
• Zastosować zorganizowaną i precyzyjną metodologię pracy, która poprowadzi eksperta na różnych 

etapach postępowania w procesach diagnostycznych budynków. 
• Poznać historię i ewolucję budynków na podstawie wiedzy i analizy. 
• Zastosować wrażliwość, zidentyfikować i docenić architektoniczne, historyczne - artystyczne i 

pamięciowe wartości budynku jako całości i / lub jego elementów. 
• Prawidłowo korzystać z bibliografii, archiwów i centrów dokumentacji. 
• Napisać, zilustrować i przedstawić ustnie, ogólny i szczegółowy obraz oceny przeprowadzonej 

podczas diagnozy, dokładnym językiem, zarówno w opisie elementów konstrukcyjnych, jak i w ocenie 
ich stanu. 

• Korzystać z narzędzi graficznych, przetwarzania obrazu i reprezentacji infografiki. 
 
Kompetencje: 
• Omówienie znaczenia diagnozy w każdym procesie rehabilitacji. 
• Opracowanie hipotezy przyczyn na podstawie tabel symptomatycznych i danych początkowych. 
• Argumentowanie architektonicznych i historycznych aspektów budynków i ich elementów. 
• Aby zarejestrować cały przeprowadzony proces, wszystkie metodologie i uzyskane dane oraz 

spostrzeżenia dokonane podczas diagnozy. 
• Aby zsyntetyzować i ocenić informacje zebrane podczas procesu diagnozy oraz wyciągnąć jasne i 

precyzyjne wnioski dotyczące początkowego celu oceny procesu patologicznego lub kompletnego 
budynku. Wygenerowanie diagnozy. 

• Opracowanie ogólnych zaleceń dotyczących interwencji i środków nadzwyczajnych. 
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Zastosowane metody 
pedagogiczne 
(samokształcenie, praca 
w grupach, kształcenie na 
odległość itp.) 

• Współpraca z zewnętrznymi ekspertami nie jest wymagana. 
• Laboratoria do charakteryzowania materiałów i procesów patologicznych. 
• Eksperci w dziedzinie materiałów (inżynierowie materiałów, chemicy, geolodzy itp.). 
• Szczegółowe przepisy dotyczące materiałów i systemów budowlanych. 
• Eksperci w badaniach budynków i ich elementów, zarówno w samym budynku, jak i w archiwach 

(archeolodzy, historycy, dokumentaliści itp.). 
• Współpraca zewnętrznych ekspertów nie jest wymagana do pisania raportów, chociaż ich współpraca 

mogła mieć miejsce na etapie gromadzenia danych i analizy niektórych elementów badania. 
 

 
Ocena i KPI - kluczowe 
wskaźniki wydajności 

 
Oceny można dokonać, mierząc czynniki, które wyrażają wydajność ucznia w LO. 
 
Na przykład: 
5 punktów KPI - związanych z LO: 
Zdefiniować i zidentyfikować różne pojęcia dotyczące procesów patologicznych. 
Prawidłowa odpowiedź da 5 punktów. (Do zmiany przez nauczyciela). 
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MODUŁ 2: 
 
Tytuł Uzupełnienia instrumentalne 
  
Sektor Projekt DIAGNOSIS  

Główna grupa docelowa Definicja treści szkolenia dla eksperta w zakresie diagnostyki budynków 

 
Opis modułu i ogólne cele 

 
W tej części uczestnik będzie pracować nad osobistymi umiejętnościami, które musi rozwinąć 
specjalista w zakresie diagnozy budynków w ramach swojej praktyki zawodowej: od relacji społecznych 
z klientami, użytkownikami i lokalnymi administracjami, po organizację i koordynację grup roboczych, 
przywództwo i zarządzanie konfliktami lub ich zdolność do komunikowania się ustnie i na piśmie. 
Niniejsza sekcja ma na celu identyfikację przepisów prawnych i dotyczących świadczenia usług, które 
mają wpływ na budynki i ich elementy (dyrektywy europejskie oraz przepisy krajowe i lokalne), a także 
aspekty profesjonalnej odpowiedzialności cywilnej. W tej części omówiono również zastosowanie 
nowych umiejętności i strategii zarządzania procesami, a także wprowadzenie nowych zintegrowanych 
technologii w celu wspierania zarówno wydajności, jak i innowacji poprzez cyfryzację sektora 
budowlanego. Jeśli chodzi o diagnozę interwencyjną (konserwację i remont) w istniejących budynkach, 
umiejętności te są ściśle związane z obecną możliwością pozyskiwania danych, ekstrakcji danych, 
analizy i reprezentacji w unikalny parametryczny model 3D (platforma 3D). Ta sekcja zawiera również 
wytyczne dotyczące organizacji i zarządzania inspekcją budowlaną.  
 

Czas szkolenia / nauki Przewidywany czas szkolenia 38/76 godzin 
Okres trwania  Maksymalny czas trwania 
Podział tematów 
 
 

X 2.1 Miękkie i ogólne 
umiejętności techniczne 

Przykład podziału kursu: 
Pełny IT: 6 godzin szkolenia 
IT niepełny: 12 godzin szkolenia 

X 2.2 Ramy I regulacje 
prawne  
 

On-line i na odległość (samokształcenie, wspólne działania itp.) 
Przykład podziału kursu: 
Pełny IT: 4 godziny szkolenia 
IT niepełny: 8 godzin szkolenia 
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X 2.3 Modelowanie (BIM) W praktyce pracy z przewodnikiem po projektach BIM 
Przykład podziału kursu: 
Pełny IT: 14 godzin szkolenia 
IT niepełny: 28 godzin szkolenia 

X 2.4 Inspekcja budowlana, 
narzędzia i techniki 
pomocnicze 

Przykład podziału kursu: 
Pełny IT: 14 godzin szkolenia 
IT niepełny: 28 godzin szkolenia 

 
Narzędzia wymagane do 
przeprowadzenia modułu 
(ICT, sprzęt itp.) 

 
Wrażliwość na ewentualny wkład rozmówców z zakresu prowadzonej diagnozy. Zdolność 
organizacyjna, normatywne odniesienie techniczne: 
- dyrektywy europejskie, 
- przepisy prawne o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Historyczne odniesienia do ram prawnych w sektorze budowlanym. Ogólna wiedza na temat procesu 
budowy. Ogólna wiedza na temat technik i narzędzi ankiet graficznych. Ogólna wiedza na temat 
technik i metod diagnostycznych oraz narzędzi do pozyskiwania danych. Ogólna wiedza na temat 
komputerowego wspomagania projektowania w budownictwie. Podstawowe pojęcia statystyki. 
Charakterystyka popularnych materiałów i systemów budowlanych. 
Zachowanie i wykorzystanie budynków. 
 

 
Cele nauczania (LO) 

 

Wiedza: 
• Komunikacja i etyka zawodowa. 
- Określenie zasad etycznych dla wszystkich działań zawodowych. 
- Interpretować wkład rozmówcy i dostosowywać się do niego. 
- Zarządzanie komunikacją i empatią, aby dać jasne i odpowiednie informacje o okolicznościach. 
- Opisać różne obszary społeczno-kulturowe, aby uniknąć jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na 
kulturę, płeć lub przekonania. 
• Rozwiązywanie konfliktów. 
- Omawianie strategii działania wśród wielu alternatyw, ocenianie uczestnictwa i obowiązków. 
• Praca zespołowa i przywództwo. 
- Zdefiniowanie skutecznej komunikacji z grupą roboczą. 
- Zachowanie proaktywnej roli w grupie. 
- Omawianie procesu decyzyjnego (słuchanie, analiza, synteza) 
- Interpretować naturę problemów, szukać wspólnych rozwiązań i wyników 
- Opisanie zdolności do „negocjacji” 
- Zasady zarządzania konfliktami i kryzysami. 



      

23 
 

• Planowanie i organizacja. 
- Definiowanie planu pracy. 
- Omówienie organizacji inspekcji. 
• Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy inspekcyjnej. 
- Interpretować przepisy i regulacje 
- Określenie środków ostrożności, które należy uwzględnić podczas wizyt kontrolnych. 

  - Identyfikowanie środków pomocniczych. 
 
Umiejętności: 
• Aby korzystać z komunikacji dostosowanej do różnych rozmówców, z etyki zawodowej. 
• Aby zastosować przywództwo i pracę zespołową. 
• Organizowanie planów pracy zgodnie z potrzebami inspekcji. 
• Ustanowienie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dostosowanych do każdego przypadku. 
• Aby prawidłowo korzystać z bibliografii i powiązanych przepisów prawnych. 
• Aby zastosować ramy i regulacje prawne obowiązujące w każdym przypadku, w sposób precyzyjny i 

dostosowany do środowiska, w dowolnym etapie diagnozy. 
• Aby przeanalizować i poprawnie zastosować przepisy prawne i skorzystać z powiązanej bibliografii. 
• Organizowanie i rozwiązywanie procesów graficznego przeglądu budynków. 
• Aby korzystać z oprogramowania do projektowania, ankiet 3D i modelowania BIM. 
• Aby zastosować badania i dobre praktyki w dziedzinie modelowania BIM do diagnozowania, 

projektów i zarządzania istniejącymi budynkami.  
• Aby zidentyfikować, wybrać i zastosować różne techniki i narzędzia do charakteryzacji materiałów. 
• Aby zidentyfikować, wybrać i zastosować różne techniki i narzędzia do weryfikacji geometrycznej 

elementów konstrukcyjnych. 
• Aby wybrać i prawidłowo użyć różnych przyrządów pomiarowych do oceny różnych parametrów. 
• Aby wybrać i zorganizować pomocniczy sprzęt i narzędzia do kontroli. Pobieranie próbek, 

testowanie „in situ” itp. 
• Aby korzystać z połączonych systemów różnorodnych testów (END itp.). 
• Korelowanie różnych technik uzyskiwania danych. 
• Aby komunikować się z różnymi rozmówcami, uzyskiwanie i przesyłanie informacji w sposób ścisły i 

precyzyjny. 
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Kompetencje: 
• Aby skontrastować i poprawnie zinterpretować relacje z zaangażowanymi osobami społecznymi i 

samym zespołem roboczym. 
• Formułowanie i generowanie planów pracy uwzględniających potrzeby organizacyjne przepisów 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
• Interpretacja, ocena i argumentacja diagnozy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i 

regulacyjnych. 
• Tworzenie graficznej reprezentacji badań budynków. 
• Opracowanie hipotez i interpretacja modeli BIM na każdym etapie diagnozy. 
• Aby kierować, organizować i przeprowadzać proces inspekcji. 
• Zrozumienie i podsumowanie wyników kontroli. 

 
 
Zastosowane metody 
pedagogiczne 
(samokształcenie, praca w 
grupach, kształcenie na 
odległość itp.) 

 
• Kierownicy budynków użyteczności publicznej. 
• Specjaliści administracji nieruchomościami. 
• Pracownicy socjalni, animatorzy społeczno-kulturowi itp. 
• Eksperci w dziedzinie ustawodawstwa stosowanego w sektorze budowlanym. 
• Laboratoria. 
• Eksperci w zakresie materiałów, maszyn i mechanizmów testowych. 

 
 
Ocena i KPI - kluczowe 
wskaźniki wydajności 

 
Oceny można dokonać, mierząc czynniki, które wyrażają wydajność ucznia w LO. 
Na przykład: 
KPI 3 punkty - związane z LO: 
- Zdefiniuj plan pracy. 
Prawidłowa odpowiedź da 3 punkty. (Do zmiany przez nauczyciela) 
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MODUŁ 3: 
 
Tytuł Analiza 
  
Sektor Projekt DIAGNOSIS  

Główna grupa docelowa Definicja treści szkolenia dla eksperta w zakresie diagnostyki budynków 

 
Opis modułu i ogólne cele 

 
Integralna diagnoza powinna obejmować kwestie społeczne, które wpływają na użytkowanie i 
utrzymanie budynków. W tej sekcji przedstawiono pojęcia socjodemograficzne, społeczno-
ekonomiczne i społeczno-przestrzenne, takie jak imigracja, gentryfikacja, podatność na zagrożenia lub 
ubóstwo energetyczne. Ta sekcja: 
- stanowi podstawę do analizy budynków jako całości po iteracyjnym procesie oraz do uzyskania 
świadczenia usług informacji o różnych elementach konstrukcyjnych, które składają się na ich 
strukturę, a także o usługach i obiektach, które wpływają na jakość mieszkań, komfort i zdrowie jego 
użytkowników. 
- zapewnia podstawy do analizy budynków po iteracyjnym procesie oraz od uzyskania świadczenia 
usług informacji o różnych elementach konstrukcyjnych tworzących ich obudowy, a także o usługach i 
obiektach, które wpływają na obecne wymagania ograniczające popyt i efektywność energetyczną. 
- przedstawia analizę strukturalną budynku jako całości i różnych podsystemów strukturalnych, w 
następstwie iteracyjnego procesu od uzyskania informacji o usługach i wyceny strukturalnej. 
- przedstawia analizę budynku i różnych elementów budynku, które mają wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowania, dostępność i wszystkie usługi, w następstwie iteracyjnego procesu uzyskania informacji o 
usługach, mieszkańcach itp.) 

 
Czas szkolenia / nauki Przewidywany czas szkolenia 76/152 godzin 

Okres trwania Maksymalny czas 
trwania 

Maksymalny czas trwania 

Podział tematów 
 

X 3.1 Ramy społeczne Przykład podziału kursu: 
Pełny IT: 4 godziny szkolenia 
IT niepełny: 8 godzin szkolenia 
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X 3.2 Mieszkalność i 
komfort 

On-line i na odległość (samokształcenie, wspólne działania itp.) 
Przykład podziału kursu: 
Pełny IT: 20 godzin szkolenia 
IT niepełny: 40 godzin szkolenia 

X 3.3 Efektywność 
energetyczna 

W praktyce – zajęcia ze specjalistą w projektach dotyczących 
efektywności energetycznej 
Przykład podziału kursu: 
Pełny IT: 16 godzin szkolenia 
IT niepełny: 32 godziny szkolenia 

X 3.4 Bezpieczeństwo 
strukturalne 

Przykład podziału kursu: 
Pełny IT 28 godzin szkolenia 
IT niepełny: 56 godzin szkolenia 

 X 3.5 Bezpieczeństwo 
użytkowania 

Przykład podziału kursu: 
Pełny IT 8 godzin szkolenia 
IT niepełny: 16 godzin szkolenia 

 
Narzędzia wymagane do 
przeprowadzenia modułu 
(ICT, sprzęt itp.) 

 
• Podstawowe pojęcia dotyczące polityki mieszkaniowej. 
• Podstawowe pojęcia zdrowia, dobrobytu i zagrożeń związanych z mieszkalnością w budynkach. 
• Opanowanie terminologii i podstawowego języka ekonomii, socjologii i wielokulturowości. 
• Etyka zawodowa. 
• Dokumenty administracyjne do oceny budynku. 
• Podstawowe pojęcia fizyki: dynamika płynów (ciepło, wilgotność, cyrkulacja powietrza), akustyka, 

higroskopijność i wskaźniki środowiskowe. 
• Dziedzina terminologii i języka technicznego (techniczny kodeks budowlany). 
• Dokumenty administracyjne dotyczące oceny efektywności energetycznej w istniejących budynkach. 
• Podstawowe pojęcia fizyki: prawa termodynamiki; elektryczność. 
• Podstawowe pojęcia działania systemów ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, oświetlenia i 

wentylacji. 
• Podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów. 
• Systemy strukturalne oraz ich ewolucja i rozwój w czasie. 
• Analiza napięć i naprężeń. 
• Podstawowe pojęcia obliczeń. 
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• Przepisy techniczne referencyjne. 
• Podstawowe pojęcia dotyczące systemów instalacyjnych, typowe braki, zagrożenia dla zdrowia. 
• Identyfikacja systemów konstrukcyjnych i ich zachowania w przypadku pożaru. 
• Opanowanie terminologii i języka technicznego (sektoryzacja, ryzyko, zawód, ewakuacja, 

ognioodporność itp.). 
 

 
Cele nauczania (LO) 

 
Wiedza: 
• Aby zidentyfikować warunki społeczne, które wpływają na użytkowanie, mieszkalność i komfort w 

budynkach. 
• Aby zidentyfikować źródła informacji i poprzednie prace jako dokumentację pomocniczą. 
• Zdefiniowanie kluczowych wskaźników społeczno-demograficznych, społeczno-ekonomicznych i 

społeczno-przestrzennych w celu zrozumienia, w różnych skalach, stanu budynków. 
• Powiązanie właściwości i chemii materiałów z zagadnieniami zdrowia, zdrowia, zanieczyszczenia 

środowiska. 
• Aby rozpoznać kryteria środowiskowe: komfort cieplny, wilgotność względna, wymiana powietrza, 

oświetlenie, hałas i wibracje. 
• Aby zidentyfikować odpowiedni sprzęt do wykonywania pomiarów i testów. 
• Powiązanie właściwości materiałów z zagadnieniami przewodności cieplnej i higroskopijności. 
• Aby zidentyfikować odpowiedni sprzęt do wykonywania pomiarów i testów. 
• Aby zidentyfikować narzędzia oceny energii, programy symulacyjne lub obliczeniowe odpowiednie 

do przeprowadzenia każdego rodzaju diagnozy (Calener, Dialux ...). 
• Rozpoznanie zwykłych wskaźników efektywności energetycznej do diagnozowania i oceny 

energetycznej budynków. 
• Opanowanie koncepcji bezpieczeństwa strukturalnego, stanów granicznych, czynników 

bezpieczeństwa itp. 
• Aby dokładnie określić elementy konstrukcyjne budynków, stosując precyzyjne metodologie. 
• Zrozumienie strukturalnego zachowania budynku (izostabilność, hiperstabilność) i wyrażenie w 

zarysie stanu obciążeń jakościowych za pomocą szkiców i innych infografik. 
• Aby zidentyfikować i ocenić jakościowo dysfunkcje związane z zachowaniem fundamentów terenu. 
• Aby zidentyfikować i ocenić jakościowo dysfunkcje związane z zachowaniem konstrukcji poziomej 

(belek i płyt). 
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• Aby zidentyfikować i ocenić jakościowo dysfunkcje związane z zachowaniem łuków, sklepień i kopuł. 
• Aby zidentyfikować i ocenić jakościowo dysfunkcje związane z zachowaniem struktur 

hiperstatycznych. 
• Aby zidentyfikować i ocenić jakościowo dysfunkcje związane z przypadkowymi sytuacjami (pożar, 

trzęsienie ziemi itp.). 
• Aby powiązać właściwości materiałów z ich zachowaniem się wobec ognia. 
• Aby zidentyfikować ryzyko związane z pożarem i jego dotkliwością: obliczenie zawartości ryzyka; 

współczynnik ryzyka dla ludzi; czynnik niebezpieczeństwa dla towarów; współczynnik odpowiadający 
działaniu dymu. 

• Identyfikacja naruszeń dostępności i ewakuacji zgodnie z oględzinami i podstawową oceną. 
• Identyfikacja naruszeń systemów obiektów na podstawie oględzin i podstaw oceny (ryzyko związane 

z poruszaniem się pojazdów, działaniem piorunów itp.). 
• Aby zidentyfikować warunki społeczne, które wpływają na bezpieczeństwo i użytkowanie budynków. 

 
Umiejętności: 
• Dokumentowanie aktualnego stanu budynków w związku z użytkowaniem, zajęciem, utrzymaniem, 

hierarchią własności, środowiskiem miejskim i socjologicznym. 
• Aby zastosować już istniejące wskaźniki społeczno-demograficzne, społeczno-ekonomiczne i 

społeczno-przestrzenne. 
• Aby korzystać z prostych narzędzi do zarządzania dokumentacją, przetwarzania danych i 

opracowywania infografiki. 
• Aby wybrać odpowiednie formaty (ankiety, wywiady, pliki i inne narzędzia nauk społecznych) do 

metodologicznego gromadzenia danych społecznych. 
• Aby zastosować metodologię kontroli budynków. Zbieranie danych (architektura, konstrukcja, 

dynamika użytkowania, systemy i instalacje). 
• Określenie kluczowych pojęć zdrowotnych do analizy: ryzyko obecności wody i wilgotności; 

zbieranie i unieszkodliwianie odpadów; jakość powietrza w pomieszczeniu i wentylacja; jakość 
zaopatrzenia w wodę pitną; sprzęt higieniczny; ewakuacja wody. 

• Określenie kluczowych koncepcji akustycznych do analizy: wartości graniczne pogłosu, hałasu i 
wibracji. 

• Aby korzystać z prostych i małych narzędzi do oceny parametrów środowiskowych i 
mieszkaniowych: weryfikacja gazów w wylotach spalin, luksometry, mierniki poziomu dźwięku, 
higrometry, kamery termograficzne, maszyny fotograficzne, endoskopy, amperomierze itp. 
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• Manipulowanie programami symulacji i oceny (oświetlenie, kondensacja, pogłos itp.). 
• Aby przeanalizować aktualny stan budynków w oparciu o dostępną dokumentację, oględziny i 

podstawy oceny (ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia i sprzętu, warunków 
akustycznych, szczelności, wilgotności i ich pochodzenia, jakości powietrza, zanieczyszczeń). 

• Aby określić aktualny stan budynków na podstawie iteracyjnego procesu identyfikacji, analizy i 
określania dysfunkcji środowiska i / lub wpływających na zdrowie i komfort. 

• Aby zastosować metodologię kontroli budynków. Zbieranie danych (architektura, konstrukcja, 
systemy i instalacje, dane dynamiczne, faktury, dynamika użytkowania). 

• Określenie kluczowych pojęć do analizy (współczynniki przenikania ciepła, obciążenia cieplne, 
wydajność sprzętu, miary komfortu, infiltracje). 

• Aby korzystać z prostych i małych narzędzi do oceny parametrów energetycznych: fluksometry, 
luxometry, higrometry, kamery termograficzne, maszyny fotograficzne, endoskopy, amperomierze 
itp. 

• Manipulowanie podstawowymi programami symulacji, oceny i certyfikacji energetycznej. 
• Aby zidentyfikować i użyć odpowiedniego sprzętu do wykonywania pomiarów i testów. 
• Aby przeanalizować aktualny stan budynków w oparciu o dostępną dokumentację, oględziny i 

podstawy oceny (ograniczenie zapotrzebowania, wydajność obwiedni, systemy ciepłej wody 
użytkowej, ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i sprzęt). 

• Aby określić aktualny stan budynków na podstawie iteracyjnego procesu identyfikacji, analizy i 
określania dysfunkcji energetycznych. 

• Aby wybrać i zorganizować sprzęt i narzędzia pomocnicze do przeprowadzania testów „in situ”, 
nieniszczących testów strukturalnych. 

• Aby wybrać i używać podstawowe oprogramowanie kosztorysowe. 
• Aby zastosować metodologię kontroli budynków. Zbieranie danych (architektura, konstrukcja, 

systemy i instalacje, dane dynamiczne, faktury, dynamika użytkowania). 
• Aby określić aktualny stan budynków pod względem ich bezpieczeństwa na wypadek pożaru na 

podstawie: dostępnej dokumentacji, oględzin i baz oceny. 
• Określenie stopnia dostępności budynku i zgodności z przepisami dotyczącymi środków 

bezpieczeństwa w zależności od użytkowania (mieszkańcy, śliskość podłoża, drenaż itp.). 
• Aby przeanalizować aktualny stan budynków pod względem bezpieczeństwa systemów obiektów na 

podstawie: dostępnej dokumentacji, kontroli wizualnej i podstaw oceny. 
• Manipulowanie małymi narzędziami do weryfikacji gazów na wylotach spalin, narzędziami do 
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pobierania próbek i analizy zanieczyszczeń środowiska związanych z systemami instalacji 
(chemicznych, biologicznych, wibracji), luksometrów itp. 

• Aby korzystać z programów symulacyjnych dla obciążenia cieplnego, palności, obliczeń obłożenia 
itp. 

 
Kompetencje: 
• Aby oszacować potrzeby, cechy, wady i ograniczenia ekonomiczne, kulturowe i społeczne 

użytkowników budynków. 
• Zaprojektować metodologie „ad hoc” do socjodemograficznych, społeczno-ekonomicznych i 

społeczno-przestrzennych inspekcji budynków. 
• Opracowanie metodologii i protokołów do charakteryzacji, lokalizacji i oceny obszarów wrażliwych. 
• Powiązanie warunków społecznych z zamieszkaniem i komfortem w budynkach. 
• Interpretacja planów badań i analiza zanieczyszczenia środowiska. 
• Ocena stanu budynku pod kątem korzyści mieszkaniowych. 
• Aby ocenić poważne i / lub ekstremalne sytuacje oraz zaproponować środki nadzwyczajne. 
• Aby ocenić różne systemy pobierania próbek i zdecydować o kryteriach planu badań jakości 

środowiska i warunków sanitarnych. 
• Powiązanie systemów obwiedni budynków z korzyściami i ograniczeniem zapotrzebowania 

energetycznego. 
• Powiązanie systemów instalacyjnych budynku z wydajnością i efektywnością energetyczną. 
• Interpretować wyniki symulacji, obliczeń i oceny energetycznej budynków. 
• Aby ocenić stan budynku pod kątem korzyści dla środowiska i komfortu życia i powiązać go z 

ograniczeniem popytu i efektywności energetycznej. 
• Aby ocenić poważne i / lub ekstremalne sytuacje oraz zaproponować środki nadzwyczajne. 
• Aby ocenić różne systemy pobierania próbek i zdecydować o kryteriach oceny certyfikatu 

energetycznego. 
• Interpretować, oceniać i uzasadniać obrażenia związane z układami konstrukcyjnymi budynków. 
• Kierować, organizować i realizować procesy oceny bezpieczeństwa konstrukcyjnego budynków w 

oparciu o ich własną wiedzę lub przy współpracy ekspertów w zakresie obliczeń konstrukcyjnych. 
• Opracowanie ogólnych zaleceń dotyczących interwencji i środków nadzwyczajnych. 
• Ocena zgodności budynku pod względem bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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• Rozpoznanie poważnych naruszeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania w budynkach. 
• Projektowanie rozwiązań adaptacyjnych w celu zapewnienia zgodności z bezpieczeństwem 

użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. 
 

 
Zastosowane metody 
pedagogiczne 
(samokształcenie, praca w 
grupach, kształcenie na 
odległość itp.) 

 
• Pracownicy opieki społecznej, specjaliści w służbie zdrowia i służbie zdrowia. 
• Laboratorium charakteryzujące materiały. 
• Eksperci w wykrywaniu czynników biologicznych (grzyby, bakterie, pasożyty i inne choroby 

zakaźne). 
• Eksperci w wykrywaniu zanieczyszczeń środowiska. 
• Laboratoria i oprzyrządowanie do pobierania próbek i analizy zanieczyszczeń środowiska. 
• Eksperci w dziedzinie inżynierii przemysłowej, rozpoznawania identyfikacji i oceny działania 

systemów obiektów. 
• Eksperci w dziedzinie izolacji i klimatyzacji. 
• Eksperci w bioinżynierii i pomiarach fal, promieniowania, sieci elektromagnetycznych i innych 

zanieczyszczeń. 
• Laboratoria i narzędzia do pobierania próbek i analizy czynników biotycznych i zanieczyszczeń 

środowiska. 
• Eksperci w dziedzinie zdrowia i identyfikacji chorób związanych z zamieszkaniem i jakością 

środowiska. 
• Eksperci w dziedzinie efektywności energetycznej, certyfikacji energetycznej. 
• Eksperci w dziedzinie inżynierii przemysłowej, identyfikacji, rozpoznawania i oceny wydajności 

systemów instalacji (ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, chłodzenia, wentylacji itp.). 
• Eksperci w obliczeniach konstrukcyjnych. 
• Laboratoria i oprzyrządowanie do pobierania próbek i analizy elementów i układów konstrukcyjnych. 
• Inżynierowie specjaliści w dziedzinie zarządzania licencjami działalności. 
• Laboratoria przeciwpożarowe do określania właściwości materiałów bez udokumentowanych 

specyfikacji. 
• Laboratoria i narzędzia do pobierania próbek i analizy zanieczyszczeń środowiska związanych z 

systemami obiektów (chemiczne, biologiczne, wibracje). 
• Eksperci w zakresie korzystania z programów do symulacji, oceny i zachowania podczas pożaru. 
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Ocena i KPI - kluczowe 
wskaźniki wydajności 

 
Oceny można dokonać, mierząc czynniki, które wyrażają wydajność ucznia w LO. 
Na przykład: 
2 punkty KPI - związane z LO: 
- Opisz kryteria środowiskowe: komfort cieplny, 
Prawidłowa odpowiedź da 2 punkty. (do zmiany przez nauczyciela) 
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5.2.3. Fazy nauczania mieszanego blended learning 
 
Kursy kształcenia mieszanego można podzielić na etapy [4]: 
Faza wstępna: 
W fazie wstępnej, która rozpoczyna się kilka dni przed sesją 
bezpośrednią, uczestnicy otrzymują podstawowe informacje na 
temat uczenia się mieszanego. Mają pierwszą okazję poznać 
swoich kolegów z kursu i zidentyfikować się jako kompetentni w 
zakresie technologii informatycznych lub niekompetentni 
studenci IT (co jest ważne dla użytkowników Internetu w 
przypadku kursów mieszanych). 
Jeśli są kompetentni w dziedzinie IT, mają umożliwiony 
dodatkowy kontakt z różnymi narzędziami technicznymi 
odpowiednimi do kursów nauczania mieszanego, takimi jak 
interakcje użytkownika z komunikacją (a)synchroniczną (czat, 
forum i VoIP - protokół głosowy w Internecie). 
Uczestnicy otrzymują niezbędne informacje, aby z powodzeniem 
korzystać z tych narzędzi i instrumentów, i są wspierani przez 
doświadczonych nauczycieli. 
 
Sesja „twarzą w twarz”: 
W sesji bezpośredniej wiedza techniczna i instruktażowa jest 
przekazywana przy użyciu różnych metod dydaktycznych. 
Ponadto inicjowana jest praca nad projektem (treść 
dydaktyczna), która ma zostać sfinalizowana podczas fazy 
uzupełniającej w zakresie e.learningu i e-korepetycji dla osób 
kompetentnych w dziedzinie IT. Uczniowie niekompetentni w IT 
będą kontynuować kurs osobiście z nauczycielem obsługującym 
narzędzia IT, w warsztatach, ćwiczeniach i ocenie. 
 
Faza obserwacji 
Kompetentni uczestnicy IT nadal pracują wspólnie nad kursem 
nauczania mieszanego za pomocą narzędzi komunikacyjnych i 
środowiska e-learningowego (np. Moodle). Praca będzie 
wspierana przez nauczyciela online. Regularne sesje online dają 

uczestnikom możliwość uzyskania porady i informacji od innych 
członków grupy i nauczyciela oraz będą promować wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk. Szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na monitorowanie interakcji i postępów uczniów w 
narzędziu MOODLE poprzez rejestrowanie danych i określonych 
narzędzi. 
 
5.3.  Organizacja szkolenia 
 
Realizacja programu szkoleniowego pozwala na dużą 
elastyczność i swobodę w realizacji powierzonych zadań. 
Elastyczność odnosi się do wyboru metod dostawy i 
harmonogramu realizacji. Biorąc pod uwagę, że program będzie 
prowadzony przez różnych dostawców usług edukacyjnych w 
różnych krajach, program szkoleniowy będzie wdrażany w 
różnych kontekstach społeczno-ekonomicznych i kulturowych o 
różnych wymaganiach edukacyjnych. Pozwala to na 
interdyscyplinarne rozwiązywanie problemów, co jest 
zdecydowanie wartością dodaną dla młodych ludzi. Każdy 
indywidualny dostawca usług edukacyjnych zbada najlepszą 
metodę dostarczenia, biorąc pod uwagę kontekst, treść i 
dostępność urządzeń cyfrowych, kompetencje informatyczne 
uczestników. Dzięki temu każdy jest w stanie znaleźć idealny 
zestaw kryteriów oceny, które pomogą osiągnąć lepsze wyniki w 
edukacji, co stanowi podstawę dla młodych ludzi.  
 
Aby rozpocząć wprowadzanie nowych metod uczenia się, takich 
jak nauczanie mieszane, powinieneś zacząć od zmiany 
myślenia. Każda nowa metodologia wiąże się z ryzykiem, 
ponieważ zawsze są ludzie, którzy nie lubią tych metod i próbują 
polemizować, więc zacznij od przygotowania mentalnego przy 
użyciu metody małych kroków. Warto zapytać uczniów, co myślą 
o tego rodzaju nauczania, które jest również częścią nauczania 
mieszanego, rozpoczynając rozmowę z uczniami, traktując ich 
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inaczej niż w typowej szkole, w której uczniowie nie są nawet w 
stanie zbliżyć się za bardzo do nauczyciela.  
 
Blended learning nie jest tak ważne jak komunikacja. Dzięki temu 
możesz zacząć myśleć o jego wprowadzeniu, dopiero później po 
organizacji i szkoleniach. Szkolenie powinno opierać się na 
stopniowym wprowadzaniu poszczególnych elementów metody, 
np. opuszczeniu klasy i próbie wykonania określonych zadań 
szkolnych w grupach. Może zainteresować i zainspirować, co 
jest bez wątpienia najważniejsze przy wprowadzaniu nowych 
metod nauczania. Inne podejście, na przykład natychmiastowe 
wprowadzenie wszystkich zasad nauczania mieszanego, może 
mieć całkowicie odwrotny skutek, a tym samym przez długi czas 
zniechęcać uczniów do uczenia się czegoś nowego. 
 
5.4. Ocena szkolenia 
 
5.4.1. Uwagi ogólne 
Ocena szkolenia będzie oparta na osiągnięciu celów uczenia się 
przypisanych do każdego modułu oraz na innych metodach 
oceny użyteczności. Niektóre ćwiczenia i testy zostaną 
przeprowadzone na końcu programu nauczania w celu oceny 
poziomu uczenia się przez uczniów każdego konkretnego 
modułu. Pewna liczba kluczowych wskaźników wydajności (KPI) 
zostanie indywidualnie zdefiniowana w konkretnym temacie 
każdego modułu i wyrażona w ocenie (deskryptor ramowy). 
Ponadto do pomiaru oceny szkolenia zostaną wykorzystane inne 
parametry dotyczące (skutecznego) korzystania z platformy e-
learningowej, takie jak częstotliwość korzystania lub regularność  
działań związanych z nauką. 
 
WŁOCHY: Szkolenie odnosi się do systemu zapewnienia jakości, 
który został wprowadzony we Włoszech w celu oceny wyników 
kursów licencjackich. Od 2010 r. (L. 240/2010) wprowadzono dla 

włoskich uniwersytetów „System zapewniania jakości” w celu 
zastosowania jednolitej metody oceny jakości do pomiaru jakości 
i wpływu działań dydaktycznych oraz wyników studiów 
licencjackich. Jednoroczne programy badań (SUA-CdS) to 
instrument, za pomocą którego każdy CdS wyraża cele, które 
proponuje osiągnąć. SUA-CdS zapewnia wszystkie informacje 
przydatne studentom, rodzinom i interesariuszom: 

- wyjaśnić cele szkolenia; 
- opisać plan szkolenia i środowisko uczenia się; 
- zilustrować wyniki szkolenia; 
- określać strukturę organizacyjną i obowiązki dotyczące 

zapewniania jakości; 
- wskazać wyniki przeglądów przeprowadzanych co roku. 

 
POLSKA: Uniwersytecki System Zapewnienia Jakości został 
opracowany w 2009 roku i zawiera szczegółowe instrukcje 
dotyczące utrzymania jakości nauczania, w tym: 

- kształcenie studentów na najwyższym poziomie przy 
jednoczesnym zachowaniu specyfiki kierunków studiów; 

- podnoszenie znaczenia pracy dydaktycznej; 
- wprowadzenie mechanizmów niezbędnych do osiągnięcia 

wysokiej jakości edukacji; 
- tworzenie wspólnych obszarów dla realizacji działań 

dydaktycznych i naukowych; 
- dostosowanie programów nauczania do oczekiwanych 

efektów uczenia się sformułowanych z uwzględnieniem 
potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnych osiągnięć nauki i 
technologii; 

- utrzymanie wysokiego poziomu i ciągły rozwój kadry 
nauczycielskiej. 

 
HISZPANIA: Aby uzyskać oficjalną ważność, stopnie EEES 
muszą zostać poddane procesowi oceny przez Agencję ds. 
Jakości Systemu Uniwersyteckiego w Katalonii (AQU Catalunya): 
weryfikacja. Te propozycje edukacyjne muszą być sporządzone 
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zgodnie ze standardami UPC i wytycznymi AQU Catalunya. 
Generalitat, który musi zatwierdzić wdrożenie, zgodnie z 
ustalonymi przez siebie kryteriami programowania i dostępnością 
finansowania, musi zweryfikować kopię programów. Wreszcie 
Rada Ministrów ustanawia oficjalny charakter stopni 
uniwersyteckich i zarządza ich włączenie do rejestru 
uniwersytetów, centrów i stopni. 
 
UK: Aby uzyskać oficjalną ważność, stopnie naukowe muszą 
stanowić część stopnia przyznawanego przez uznaną instytucję, 
która oferuje kursy na poziomie brytyjskim i jest nazywana 
„uznanym” organem. Uznane organy to instytucje szkolnictwa 
wyższego, które mogą przyznawać stopnie naukowe i są 
zarejestrowane w Urzędzie ds. Studentów Rządu Wielkiej 
Brytanii. Rada Finansowania Szkolnictwa Wyższego dla Anglii 
jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wniosków we współpracy z 
Agencją Zapewnienia Jakości, która przygotowuje formalne 
porady. Zgłoszone wnioski są formalnie zgłaszane przez Tajną 
Radę Zjednoczonego Królestwa, która jest formalnym organem 
doradczym dla Władz Zjednoczonego Królestwa. 
 
5.4.2 Kurs Diagnosis - rodzaje ćwiczeń - przykłady. 
 
1. Proste pytania opisowe, na które należy odpowiedzieć 
odpowiednią liczbą słów. 
Przykład: 
Proszę opisać główne elementy Planu Wykonania 
Modelowania Informacji o Budynku (BEP) wpływające na 
remont budynku. Użyj maksymalnie 50 słów. 
 
2. „Przeciągnij i upuść słowa„ pytania (gdy zdanie musi być 
wypełnione wymienionymi słowami lub stwierdzeniami). 
Przykład: 
Przeciągnij i upuść poprawną odpowiedź w odpowiednim 
miejscu. 

xxxxxxxxxxxxxxx odpowiada za przygotowanie Planu BHP 
dla projektu renowacji budynku w Polsce: 
kierownik budowy     klient      projektant       podwykonawca 
 
3. Pytania testowe typu A z odpowiedzią TAK / NIE. 
Przykład: 
Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź. Kierownik budowy 
odpowiada za przygotowanie Planu BHP dla projektu 
renowacji budynku w Polsce 
TAK           NIE 
 
4. Pytania testowe typu B z odpowiedzią PRAWDA / FAŁSZ. 
Przykład: 
Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź. Kierownik budowy 
nie ponosi odpowiedzialności za przygotowanie Planu BHP 
dla projektu renowacji budynku w Polsce 
PRAWDA            FAŁSZ 
 
5. Różne rodzaje gier z grupami studentów. 
 
6. Pytania testowe typu C z jedną poprawną odpowiedzią do 
wyboru z listy. 
Przykład: 
Zaznacz prawidłową odpowiedź - kto jest odpowiedzialny za 
przygotowanie planu BHP dla projektu renowacji placu 
budowy w Polsce: 
a) kierownik budowy              
b) klient                       
c) projektant                        
d) podwykonawca 
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7. Testowe pytania typu D z wieloma poprawnymi odpowiedziami 
do wyboru z listy. 
Przykład: 
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi - kto nie jest 
odpowiedzialny za przygotowanie planu BHP dla projektu 
renowacji budynku w Polsce: 
a) kierownik budowy              
b) klient                       
c) projektant                        
d) podwykonawca 
 
8. Porównanie zdjęć związanych z BHP - właściwe rozwiązanie 
vs. niewłaściwe rozwiązanie lub właściwe vs. niewłaściwe użycie 
narzędzi. 
Przykład: 
Oznacz zdjęcie odpowiednim terminem opisującym pracę 
diagnostyczną. 
 
 
 
 
 
 
 
A)                                                B) 
 
9. Pytania dotyczące rozwiązywania problemów (podano 
problem związany z pracą diagnostyczną na wysokości, krótka 
odpowiedź powinna obejmować właściwe rozwiązanie). 
Przykład: 
Jeden z ekspertów od diagnostyki został ranny na 
wysokości na rusztowaniu. Jakie działania należy podjąć? 
Przygotuj odpowiedź na maks. 50 słów. 
 

10. Pasujące pytania A, dwa słowa / zdania wymienione w 
dwóch kolumnach, uczestnik kursu powinien je dopasować. 
Przykład: 
Dopasuj element z kolumny A do elementu z kolumny B. 
A                                                B 
ważne narzędzie do sprawdzania wilgotności   
= = = = higrometr 
Eksperci od diagnozy pracujący na rusztowaniach powinni z 
nich skorzystać = = = = = = = = = = = pasy zabezpieczające 
 
11. Dopasowując pytania B, słowa / zdania wymienione w jednej 
kolumnie i cyfry w drugiej, uczestnik kursu powinien je 
dopasować. 
Przykład: 
Dopasuj element z kolumny A do figury z kolumny B 
A                                                B 
TEKST 1 = = = = = = =
 
FIGURA 1 
 
TEKST 2 = = = = = = = 
 
FIGURA 2 
 
12. Pytanie „Znajdowanie błędów”. 
Przykład: 
Przeanalizuj tekst - np. opis pracy eksperta diagnostyki lub 
zbadaj podany obraz przedstawiający eksperta diagnostyki 
w pracy i znajdź minimum xx błędów związanych ze 
standardową pracą podczas procesu diagnozy. Wymień je 
poniżej. 
 
 
  

np. ZDJĘCIE personelu pracującego z 
odpowiednimi narzędziami do zadania 

np. ZDJĘCIE personelu pracującego 
z nieodpowiednimi narzędziami 
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5.5. Planowanie kursu - porady dla prowadzących 
 
Kurs ma na celu pomóc ekspertom DIAGNOSIS w ich 
codziennym życiu oraz studentom, którzy są zainteresowani 
pracą w przyszłości jako specjaliści DIAGNOSIS - którzy nie 
mieli dużego doświadczenia w tego typu pracy w swoich krajach. 
Głównym celem jest ułatwienie roli profesjonalnego personelu 
zajmującego się sprawami związanymi z szerokim aspektem 
diagnostyki budynków.  
 
Kurs doprowadzi do zwiększenia świadomości i zwiększenia 
wiedzy na temat koncepcji nowoczesnych umiejętności i 
procedur diagnostycznych w branży. Dzięki pracy z materiałami 
uczestnicy zapoznają się dokładniej z szeregiem kluczowych 
kontekstów roboczych  projektu DIAGNOSIS. 
 
Dlatego w poniższych akapitach trener znajdzie informacje, listy 
kontrolne, które mogą pomóc w rozpoczęciu mieszanego 
uczenia się blended learning. 
 
Tekst opisuje ogólnie procesy tworzenia i prowadzenia kursów 
nauczania mieszanego oraz wyjaśnia, w jaki sposób powinniśmy 
zmienić nasz sposób myślenia o tym procesie w porównaniu z 
tradycyjnym nauczaniem bezpośrednim. 
 
Blended learning łączy e-learning z typowym szkoleniem w 
klasie, łącząc najlepsze aspekty obydwu (dostępność 24h i 
interakcja twarzą w twarz). Kurs Diagnosis obejmuje zajęcia w 
klasie, niezależne badania osobiste, interakcje z uczestnikami 
kursu i nauczycielami. Stosuje się kombinację różnych narzędzi 
zgodnie z wymaganiami procesów uczenia się.  
 
Rozpoczynając kurs, trener może wykonywać ćwiczenia twarzą 
w twarz lub na odległość, w zależności od uczących się, tj. 
zgodnie z ich doświadczeniami i umiejętnosciami, które już 

nabyli. Zajęcia na odległość mogą być zamieniane z zajęciami 
twarzą w twarz, aby uczniowie nie czuli się odizolowani i aby 
zostali zachęceni do kontynuacji, jeśli się rozczarują. Instruktorzy 
działają raczej jako facylitatorzy niż zwykli nauczyciele. 
Treści są prezentowane uczniowi w różnych formatach (tekst, 
prezentacja Power Point lub animacja Flash z nakładką audio lub 
wideo, ćwiczenia interaktywne itp.). Od czasu do czasu 
uczestnicy mają okazję ćwiczyć to, czego się nauczyli. Działania 
te zazwyczaj zawierają instrukcje dotyczące wykonywania 
ćwiczenia, a następnie zadają uczniowi pytania dotyczące jego 
wykonania. Uczniowie mogą następnie porównać swoje 
odpowiedzi z odpowiedziami udzielonymi przez autora kursu. 
Za każdym razem, gdy trenerzy / nauczyciele przygotowują 
swoje kursy, podejmują szereg decyzji mających na celu 
stworzenie „projektu” lub sekwencji działań dla tego, co 
uczniowie zrobią na kursie. Podejmując niezbędne decyzje, 
należy pamiętać o: a) zaspokajaniu potrzeb aktorów (uczących 
się, facylitatorów, opiekunów, autorów, osób wspierających); b) 
spełniać wymagania procesu uczenia się; c) uwzględnić 
dostępną infrastrukturę technologiczną oraz d) wziąć pod uwagę 
dostępne zasoby.     
 
Jednym z najważniejszych czynników sukcesu jest odpowiedź na 
osobiste potrzeby grup docelowych / użytkowników końcowych w 
zakresie rozwoju. Aby to osiągnąć, należy odpowiedzieć na 
następujące pytania:  
 

a. Czy wiesz, kim są twoi uczniowie? (Potrzeby ucznia) 
Poziomy umiejętności; kompetencje informatyczne, 
pochodzenie; poziom zainteresowania; umiejętność 
koncentracji; umiejętność współpracy w grupach; 
wcześniejsza wiedza i umiejętności, postawy i 
doświadczenia edukacyjne; specjalne potrzeby lub 
zakwaterowanie; i preferencje edukacyjne. 
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b. Dokąd dążysz? (Cele kursu – tak jak opisano w 
szczegółowych programach)  
 

c. Kiedy spodziewałeś się osiągnąć cele treningowe? 
(Długość kursu; związek między długością kursu, 
metodologiami szkolenia i wynikami – tak jak opisano w 
sylabusach) 
 

d. Co chciałbyś, aby uczniowie zyskali na tym kursie? 
Podstawowa wiedza (fakty, zasady i pojęcia), 
zastosowania (umiejętności myślenia, zarządzanie 
złożonymi projektami), integracje (łączenie pomysłów, 
informacji), rozumienie osobistych i społecznych 
implikacji tego tematu, wprowadzanie zmian w ich 
odczuciach, zainteresowaniach i wartościach. Zidentyfikuj 
cele lub wyniki, których osiągnięcia oczekuje się od 
ucznia w wyniku jego uczestnictwa. Cele te są 
sformalizowane w tabeli programu jako Cele nauczania 
dla każdego modułu. 
 

e. Skąd uczniowie i ty będą wiedzieć, czy cele zostały 
osiągnięte? (Cele - tak jak opisano w sylabusach)  
Cele mają charakter behawioralny i są specyficzne dla 
wydajności. Cele informują o tym, co będziesz 
obserwować w wynikach ucznia i opisują kryteria, według 
których możesz mierzyć skuteczność. Wymień ważne 
fakty, kluczowe pojęcia, umiejętności lub kluczowe 
terminy i glosariusz, który zamierzasz przedstawić. Skąd 
ty i uczniowie będą wiedzieć, czy osiągnęliście te cele? 
Możesz także przygotować zarys z kluczowymi efektami 
uczenia się. Jakie rodzaje interakcji, informacji zwrotnych 
i oceny byłyby odpowiednie? Cele reprezentują 
namacalne wskaźniki wydajności, które mówią 
nauczycielowi, w jaki sposób uczeń postępuje w danym 
zadaniu. Są one przedstawione w tabeli ramowej jako 

przykłady kluczowych wskaźników wydajności dla 
każdego modułu.  
 

f. Jak twoi uczniowie zamierzają osiągnąć cele? 
(Zawartość kursu)   
Nauczyciel powinien rozważyć następujące kwestie: 

- Jakiego rodzaju działań edukacyjnych i doświadczeń 
potrzebują uczniowie?  

- Działania edukacyjne mogą obejmować zadania od 
łatwych do trudnych, w zależności od umiejętności 
ucznia. Wybierz lub opracuj działania edukacyjne 
odzwierciedlające zasady aktywnego uczenia się.  

- Jakie środki będą potrzebne uczącym się?  
- W jaki sposób będą mieli dostęp do treści?  
- Jaki rodzaj komunikacji pomoże im połączyć treść kursu z 

własnym życiem?    
 Strony HTML 
 Filmy wideo 
 Pliki dźwiękowe 
 Dokumenty 
 Źródła zewnętrzne 
 Materiał z Trash Book 

 
g. Jakie są kluczowe koncepcje tego kursu? (Główne 

tematy) 
Ważne jest, aby trener zidentyfikował 5-7 głównych 
kluczowych pomysłów, tematów lub rozdziałów w trakcie 
kursu. Ułóż je w odpowiedniej kolejności i utwórz 
strukturę tematyczną (jednostki) dla kursu.   

- Podstawy pedagogiczne i teoria kursu. 
- Jakie są kluczowe idee twojego kursu? 
- Sortuj główne tematy w porządku chronologicznym. 
- Przedstaw swoje główne tematy za pomocą 

ukierunkowanego wykresu przepływu. 
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h. Jaka jest ogólna struktura kursu? (Strategia 
instruktażowa) 
Nauczyciel powinien rozważyć następujące kwestie: 

- Jakie działania muszą być na pierwszym miejscu?  
- Jak powinien rozpocząć się kurs, zajęcia bezpośrednie 

lub na odległość?   
- Które działania powinny być podjęte w środku kursu - np. 

test samooceny?  
- Jakie działania chcesz zakończyć, tj. jak zakończyć kurs? 

Opisz lub wymień wydarzenie skupiające lub 
przyciągające uwagę, które zmotywują twojego ucznia do 
chęci zwrócenia uwagi i dowiedzenia się, co planujesz 
studiować. Będzie to zależeć od zainteresowań i 
pochodzenia ucznia. Wymień lub opisz, w jaki sposób 
możesz zakończyć lekcję. Może to obejmować mówienie 
uczniowi najważniejszych pojęć, które zostały omówione 
w module / kursie, zadawanie im pytań, które według nich 
były kluczowymi pojęciami (lub czego się nauczyli), lub 
przygotowanie ich do następnego modułu w oparciu o to, 
co zostało przedstawione. Kluczem jest pozostawienie 
uczniowi śladu tego, co miałeś nadzieję osiągnąć na 
każdej lekcji. 

- Spotkanie wprowadzające. Bezpośrednie spotkanie 
poświęcone celom i treściom kursu oraz materiałom 
pomocniczym. 

- Materiały do nauki do wykorzystania przez ucznia na 
odległość lub w obecności, obejmując określony moduł 
szkoleniowy.  

- Test oceny wiedzy. Może to być quiz lub krzyżówka, a 
nawet zadanie, które uczniowie muszą wykonać i / lub 
przekazać swoim nauczycielom, mogą być wykonane 
online.  

- Studium przypadku - projekt. Studenci pracujący w 
grupach lub samodzielnie radzą sobie z sytuacjami 
praktycznymi. 

- Prosty kwestionariusz. Wykorzystywane w połowie i na 
końcu, w celu uzyskania opinii studentów na temat kursu i 
jego realizacji. 

- Ostatnie spotkanie. Spotkanie twarzą w twarz na temat 
zakończenia kursu mające na celu wyjaśnienie możliwych 
pytań od ucznia i / lub nieporozumień. A także aby 
poprowadzić uczniów do przyszłych potrzeb 
edukacyjnych. 
 

i. Co będą musieli zrobić uczniowie? (Działania 
edukacyjne) 
Zidentyfikuj konkretne działania edukacyjne w określonej 
sekwencji (np. patrz / wykonuj, czytaj, słuchaj / mów, pisz, 
szukaj / badaj, badaj / wykonuj, współpracuj / grupuj, 
informacje zwrotne) zwykle określone w określonym 
czasie (np. 1-3 tydzień). Każda czynność edukacyjna 
może planować osobiście lub dalekie opracowanie 
ucznia. Wymień lub opisz, w jaki sposób zapewnisz 
uczniowi możliwości ćwiczenia tego, czego chcesz, aby 
się nauczył. Im więcej możliwości zapewnisz, tym 
większa szansa, że będą w stanie opanować oczekiwane 
wyniki. 
 

j. Jakie będą narzędzia wspierające kursy? 
Oprócz treści kursu potrzebujesz szeregu narzędzi 
pomocniczych do realizacji kursów. Możliwe, że niektóre 
narzędzia mogą być również wykorzystane w procesie 
uczenia się (np. Czat), dlatego w każdym przypadku 
istnieje potrzeba wyraźnego rozróżnienia użycia 
narzędzia. 
Zestaw narzędzi on-line może być następujący: Forum, 
Czat, Wiki, Blog, Wiadomości, Tablice Ogłoszeń, 
Kalendarz dla korepetytorów i uczestników. 
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k. Czy jest wystarczający poziom zasobów ludzkich? 
(zasoby ludzkie) 

Ogólnie rzecz biorąc, kurs jest głównie wynikiem 
współpracy czterech (4) grup, które dzielą wyróżniające 
się role: (a) Administrator: administruje i zarządza 
platformą elektroniczną służącą do udostępniania 
materiałów edukacyjnych. Zapewnia dostępność zasobów 
komputera, stosuje zasady bezpieczeństwa, monitoruje 
tworzenie kopii zapasowych itp. (b) Ekspert w dziedzinie 
treści: opracowuje materiały edukacyjne za pomocą 
narzędzi autorskich i postępuje zgodnie z odpowiednimi 
modelami do opisu kursu (c) Trener/nauczyciel: 
dostarcza materiały edukacyjne poprzez bezpośrednie 
sesje uczenia się. Współpracuje z twórcami kursów 
podczas opracowywania materiałów edukacyjnych. (d) 
Uczniowie: Uczestnicy kursu. 
 

l. Skąd będziesz wiedzieć, jak przebiega kurs? Jak 
poszło? (Ocena) 
Jakiego rodzaju informacji zwrotnych będziesz 
potrzebować? Wymień lub opisz sposoby, które 
sprawdzisz pod kątem zrozumienia. Ocena i bieżąca 
informacja zwrotna są niezbędne do monitorowania 
postępów. Mogą obejmować pytania, konferencje lub 
pisanie artykułów.  

- Określ stopień osiągnięcia celów kursu. 
- Czy proponowane działania są wystarczająco skuteczne, 

czy należy je zmienić? 
- Czy interakcja między nauczycielami i uczniami jest 

wystarczająco skuteczna? 
- Czy uczniowie są zadowoleni ze sposobu nauczania?  
- Wymień zestaw sposobów, w jakie można wykorzystać 

informacje zwrotne i ocenę: 
 - Szybka ocena: możesz zadać uczniom (online 
lub offline) proste pytanie. Możesz na przykład zapytać 

ich o najważniejszą kwestię, której nauczyli się 
podczas ćwiczeń. 
 - Kwestionariusz po: Kwestionariusz online lub 
offline (quiz, krzyżówka, itp.), Adresowany do osób 
uczących się, które próbują utrwalić wiedzę zdobytą po 
kursie. 
 - Obserwatorzy zewnętrzni: spróbuj zapytać 
kogoś, kto nie jest zaangażowany w projektowanie 
kursu. 
 - Wywiad dla ucznia: możesz pomyśleć o 
korzystaniu z wywiadów online. Uczniowie mogą 
również przeprowadzać wywiady.  
 - Nagrywanie wideo: Możesz nagrać niektóre 
sekcje zajęć, aby później zbadać zachowanie klasy. 

 
5.6. Bibliografia metodologii 
 
1. https://www.edtechupdate.com/blended-learning/trends/ (April 
2019) 
2. https://www.wabisabilearning.com/blog/5-blended-learning-
strategies (December 2018) 
3. https://elearningindustry.com/5-blended-learning-trends-that-
define-higher-education (March 2017) 
4. http://www.tep-ppp.eu/pobierz,39 and http://www.tep-
ppp.eu/dokumenty,en (June 2019) 
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https://elearningindustry.com/5-blended-learning-trends-that-define-higher-education
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http://www.tep-ppp.eu/dokumenty,en
http://www.tep-ppp.eu/dokumenty,en
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6. Komponenty i organizacja programu 
nauczania 
 
Kurs został podzielony na trzy podstawowe elementy, zwane 
modułami, które są podzielone na różne sekcje, o różnej wadze. 
Każda sekcja zawiera: 
 
 Kryteria wydajności, które opisują wymaganą właściwą 

wydajność. 
 Powiązana wiedza i zrozumienie poszczególnych 

zagadnień, które musi posiadać specjalista ds. 
diagnostyki budynków. 

 Definicje zakresu sytuacji, w których ekspert ds. 
diagnostyki budynków musi być kompetentny, aby sobie z 
tym poradzić. 

 
Na początku każdego rozdziału znajduje się krótkie 
wprowadzenie do tematu, określenie celu modułu oraz 
poszczególnych jego sekcji. Te ostatnie mają standardowy 
format: 
 
 Tytuł jednostki 
 Wartość kredytowa 
 Godziny nauki z przewodnikiem 
 Kryteria wydajności 
 Wiedza i zrozumienie 
 Zakres 

 
Aby wykazać się kompetencjami w danej części lub w całym 
module, kandydaci muszą wykazać, że mogą spełnić wszystkie 

kryteria wydajności w zakresie danej tematyki oraz posiadać całą 
wymaganą wiedzę i zrozumienie wyodrębnionego tematu. 
 
Program zawiera listę lektur, odpowiednich książek i artykułów, 
które są dla studentów obowiązkowe lub opcjonalne. 
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Orientacyjny program nauczania dla ekspertów w zakresie diagnostyki budynku jest przedstawiony jako: 
 

Moduł 1. Tematy ogólne (36/72 godz.) 

Celem tego modułu ogólnego jest zapoznanie się Eksperta ds. Diagnozy budynku z podstawowymi elementami 
wymaganymi przez diagnozę. W tym module kurs będzie dotyczył metodologicznych aspektów kontroli i oceny 
budynków, rozwinie wiedzę na temat zachowania i patologii materiałów, a jednocześnie przedstawi umiejętności 
społeczne i komunikacyjne niezbędne dla profesjonalnej pracy. 

Sekcja 1.1 Wprowadzenie 

Ta część wprowadzająca ma na celu docenienie znaczenia renowacji zasobów budowlanych z różnych stron, np. 
społeczne, środowiskowe, dziedzictwo kulturowe, ekonomiczne itp. Ponadto ma na celu podkreślenie faktu, że przed 
procesem rewitalizacji konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki, aby poznać budynek, jego elementy i stan 
techniczny. Moduł przedstawia również metodologię, która pozwoli na rygorystyczne zmierzenie się z procesem 
diagnostyki, ustanawiając kroki i procedury, aby zbliżyć się od ogółu do szczegółów oceny. 

Sekcja 1.2 Zachowania materiałów i Patologie 

Ten rozdział przedstawia zachowanie fizyczno-chemiczne materiałów budowlanych, koncentrując się na zmianach i 
sekwencjach procesów patologicznych. Będzie analizować i rozumieć skutki działania wody, ciepła, efekty fizyczno-
mechaniczne, takie jak deformacja, pełzanie lub zmęczenie materiału lub konstrukcji. 

Sekcja 1.3 Miękkie elementy zarządzania i ogólne umiejętności techniczne 

Ta sekcja skupi się na umiejętnościach osobistych, które musi rozwinąć specjalista ds. Diagnozy budynków w celu 
usprawnienia ich pracy zawodowej. Oznacza to odniesienie się do relacji społecznych z klientami, użytkownikami i 
lokalnymi administracjami, po organizację i koordynację zespołów roboczych, przywództwo i zarządzanie konfliktami lub 
umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie. 
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Sekcja 1.4 Sprawozdania końcowe 

Cały proces diagnozy kończy się wydaniem ostatecznego dokumentu, który musi być precyzyjny, nie tylko w języku, ale 
też we wnioskach. Dokument ten musi odzwierciedlać bezstronność i etykę zawodową eksperta ds. diagnostyki 
budynków w odniesieniu do zaangażowanych podmiotów. Ta sekcja koncentruje się na edycji konkretnych dokumentów, 
które mogą mieć różne cele: od oceny zniszczenia do pełnej diagnostyki budynku jako etapu poprzedzającego jego 
rewitalizację. To prowadzi do wydania różnych dokumentów, takich jak raporty, oceny, certyfikaty itp. 
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Moduł 1 Tematy ogólne  
Sekcja 1.1 Wprowadzenie Przewidywany czas szkolenia 4/8 godzin 
 

Ta sekcja wprowadzająca ma na celu docenienie znaczenia odbudowy zasobów budowlanych z perspektywy różnych 
stron, np. społecznych, środowiskowych, dziedzictwa kulturowego, ekonomicznych itp. Ponadto ma na celu podkreślenie 
faktu, że przed procesem rewitalizacji konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki, aby poznać budynek, jego elementy  
i stan techniczny. Część ta przedstawia również metodologię, która pozwoli na rygorystyczne zmierzenie się z procesem 
diagnostyki, ustanawiając kroki i procedury, które pomogą w zbliżeniu się do poznania szczegółów. 

 
Poprzednia wiedza, którą 

uczniowie muszą 
posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które uczniowie 
zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie 
zewnętrzne: 

narzędzia i eksperci 
A B C 

Poziom 6 zgodnie z 
klasyfikacją EQF 
Osoby posiadające 
dyplom z architektury, 
architektury technicznej 
lub inżynierii 
budowlanej. 
Nie jest wymagana 
konkretna wcześniejsza 
wiedza, jedynie 
zainteresowanie 
interwencją w istniejące 
budynki. 

B1. Wiedza 
• Rozpoznanie kontekstu społecznego, ekonomicznego, kulturowego i 

technicznego, w którym opracowywana jest diagnoza budynków, w 
celu uwzględnienia jej podczas wykonywania prac diagnostycznych. 

• Wyjaśnienie ogólnego procesu renowacji budynków i kontekstu, w 
którym opracowywana jest ich diagnoza. 

• Interpretowanie fazy diagnozy jako niezbędnego etap 
poprzedzającego projekt rewitalizacji, mającego duży wpływ na 
prawidłowe wykonanie robót. 

• Zidentyfikowanie kosztu diagnostyki. 

 
Współpraca 
ekspertów 
zewnętrznych nie 
jest wymagana. 
 

B2. Umiejętności 
Zastosowanie zorganizowanej i precyzyjnej metodologii pracy, która 
prowadzi eksperta po różnych etapach procesów diagnostycznych 
budynków. 
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Narzędzia i wyposażenie pomocnicze: 
Nie są wymagane żadne narzędzia pomocnicze 

B3. Kompetencje 
Omówienie znaczenia diagnozy w każdym procesie rehabilitacji. 

Metodologia 
(obowiązuje ogólna 
metodologia z rozdziału 
5, tutaj - szczegółowe 
informacje na temat 
części modułu) 

Wykłady (80% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (% / łączna kwota) 
Projekty (% / łączna kwota) 
Laboratorium (% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (% / łączna kwota) 
Studia przypadków (20% / łączna kwota) 

 

Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 50 
do 70 procent. Dobrze: poprawne odpowiedzi wahają się od 71 do 90 
procent; Bardzo dobrze: poprawne odpowiedzi to ponad 90 procent. 

 

Bibliografia 
(każdy partner 
przedstawił własną 
bibliografię) 

Główna bibliografia  
• Więcek, B., & Strąkowski, R. (2013). Ilościowe aspekty 

zastosowania termowizji w budownictwie. Inżynier budownictwa 
dodatek specjalny. 

• Tomasz, B. (2012). Trwałość budynków i budowli. Wrocław. DWE. 
• Brunarski, L., & Runkiewicz, L. (2010). Diagnostyka obiektów 

budowlanych. 
• ISTAT, Industria e costruzioni. Retrieved from: 

www.istat.it/it/industria-e-costruzioni 
• NOMISMA, Osservatorio immobiliare. Retrieved from:  

www.nomisma.it/index.php/it/temi/immobiliare/osservatorio-
immobiliare 
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• Casanovas, X & altri (2007). Método RehabiMed. Arquitectura 
tradicional Mediterránea. I Rehabilitación Ciudad y Territorio. 
Spanish, French, English, Arabic. 

• Casanovas, X & altri (2007). Método RehabiMed. Arquitectura 
tradicional Mediterránea. II Rehabilitación Edificios. Spanish, 
French, English, Arabic. 

• EUROCONSTRUCT (2018). 86th EUROCONSTRUCT report. 
• AENOR (2009). UNE 41805-1 IN Diagnostico de edificios. 1 

Generalidades. 
Bibliografia uzupełniająca: 
• Baryłka, A., & Baryłka, J. (2015). Diagnostyka techniczna obiektu 

budowlanego. Budownictwo i Prawo, 18. 
• Hoła, J., & Schabowicz, K. (2015). Diagnostyka obiektów 

budowlanych. Materiały Budowlane, (5), 3-7. 
• Hoła, J., & Schabowicz, K. Nieniszcząca diagnostyka obiektów 

budowlanych. Przegląd wybranych najnowszych metod z 
przykładami zastosowań, 56, 189. 

• Hola, J., & Schabowicz, K. (2012). Przegląd metod badawczych w 
zastosowaniu do diagnostyki i monitoringu obiektów budowlanych. 
2012] Referat na XII Konferencji naukowo technicznej. Warsztat 
Pracy Rzeczoznawcy budowlanego. Kielce-Cedzyna16-18.05. 

• Król, M. (2009). Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. 
Przegląd Budowlany, 80, 30-36. 

• Orłowski, Z., & Szklennik, N. (2011). Zakres modernizacji budynku 
jako wynik analizy diagnostycznej obiektu. Budownictwo i Inżynieria 
Środowiska, 2(3), 353-360. 

• Sendkowski, J. (2006). Problemy diagnostyki technicznej obiektów 
budowlanych. Diagnostyka, 285-290. 

• Casanovas, X & altri (2008). Método RehabiMed. Arquitectura 
tradicional Mediterránea. Spanish, French, English, Arabic. 
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• Cuchí, A & Sweatman, P (2011). Una visión-país para el sector de 
la edificación en España. Hoja de ruta para un nuevo sector de la 
vivienda. 

• Cuchí, A & Sweatman, P (2012). Informe GTR 2012. Una visión-
país para el sector de la edificación en España. Plan de acción para 
el sector de la edificación en España. 

• Cuchí, A & De la Puerta, I (2016). Diagnóstico de la Rehabilitación 
en las Comunidades Autónomas. 

• Casanovas, X & altri (2018). Por un cambio en las políticas públicas 
de fomento de la rehabilitación residencial: Los municipios, pieza 
clave en un marco de cooperación institucional. 

• Oriol Nel·lo & altri (2009). Llei de Barris, una aposta col·lectiva  per 
la cohesió social. 

• European Commision (2019), Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs, Retrieved from: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en 

• David S.Watt (2007) Building Pathology. Principles and Practice, 
Second Edition, Blackwell 

• P.C. Varghese (2014) Maintenance, Repair & Rehabilitation and 
Minor Works of Buildings. 
 

  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en
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Moduł 1 Tematy ogólne  
Sekcja 1.2 Zachowanie materiałów budowlanych  
i systemów budowlanych: patologia 

Przewidywany czas szkolenia 16/32 godzin 

 
W tej części omówiono fizyko-chemiczne zachowanie materiałów i systemów budowlanych, kładąc nacisk na zmiany i 
sekwencje procesów patologicznych. Wpływ wody, ciepła, efektów fizyko-mechanicznych, takich jak naprężenie 
rozciągające, zmęczenie i zużycie pod obciążeniem, zostaną przeanalizowane i zrozumiane. 
 

Poprzednia wiedza, 
którą uczniowie muszą 

posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które 
uczniowie zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie zewnętrzne: 
narzędzia i eksperci 

A B C 
Pojęcia chemii, fizyki i 
mechaniki. 
Fizyczne i chemiczne 
aspekty materii. 
Charakterystyka, zalety i 
zastosowania materiałów 
budowlanych. 
Normatywne odniesienie 
techniczne. 

Wspólne konstruktywne 
rozwiązania. 

 

B1. Wiedza 
• Zdefiniowanie i zidentyfikowanie różnych pojęć dotyczących 

procesów patologicznych. 
• Opisywanie i omawianie patologicznych procesów związanych 

z wodą i jej wpływem na materiały, biorąc pod uwagę porowatą 
strukturę i transport wody. 

• Opisywanie i przedyskutowywanie procesów patologi-cznych 
związanych ze stresem wywołanym zachowaniem stresowo-
odkształceniowym, efektami drugiego rzędu itp. 

• Opisywanie i omawianie procesów patologicznych związanych 
ze zmianą temperatury i jej skutkami, procesami cyklicznymi i 
zmęczeniem materiału. 

• Wyjaśnianie i interpretowanie przerwy różnych rodzajów 
materiałów w ramach różnych działań. 

• Zdefiniowanie i zinterpretowanie procesów zmian w glebie, 
procesy deformacji, efekty wodne, pchnięcia itp. 

• Zdefiniowanie i zinterpretowanie patologii konglomeratów 
zgodnie z ich zachowaniem wobec różnych substancji 

Laboratoria związane z 
charakterystyką 
niewłaściwych 
materiałów i procesów. 

Eksperci w zakresie 
materiałoznastwa 
(Inżynierowie 
materiałów, chemicy, 
geolodzy itp.) 

Specyficzne 
uregulowania związane 
z materiałami i 
systemami 
konstrukcyjnymi. 
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chemicznych, mechanicznych, fizycznych itp. 
• Opisywanie i omawianie patologii materiałów kamiennych i 

ceramicznych zgodnie z ich zachowaniem wobec różnych 
substancji chemicznych, mechanicznych, fizycznych itp. 

• Opisywanie i interpretowanie patologii materiałów metalowych 
zgodnie na ich zachowanie wobec procesów utleniania-korozji, 
kruchości, korozji pod napięciem itp. 

• Opisywanie i interpretowanie patologii drewna (materiały 
lignocelulozowe) zgodnie z ich zachowaniem wobec różnych 
agresji biotycznych, chemicznych, mechanicznych itp. 

• Opisywanie i interpretowanie procesów patologicznych 
związanych z toksycznością materiałów, ich lotnych związków, 
promieniowaniem emitującym biologiczną obecność 
patogenów itp. 

• Zidentyfikowanie I oszacowanie złożonych procesów 
patologicznych (synergistyczne) w różnych konstruktywnych 
rozwiązaniach, kompatybilności i niekompatybilności 
materiałów. 

B2. Umiejętności 
• Prawidłowe korzystanie z terminologii związanej z procesami 

patologicznymi. 
• Analizowanie i omawianie różnych procesów patologicznych 

związanych z materiałami oraz systemami konstrukcyjnymi 
poddanymi różnym działaniom. 

B3. Kompetencje 
• Opracowywanie hipotezy przyczyn z tabel symptomatycznych i 

danych początkowych. 
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Metodologia 
(obowiązuje ogólna 
metodologia z rozdziału 
5, tutaj - szczegółowe 
informacje na temat 
części modułu) 

Wykłady (80% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (% / łączna kwota) 
Projekty (% / łączna kwota) 
Laboratorium (% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (% / łączna kwota) 
Studia przypadków (20% / łączna kwota) 

 

Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się 
od 50 do 70 procent. Dobrze: poprawne odpowiedzi wahają się od 
71 do 90 procent; Bardzo dobrze: poprawne odpowiedzi to ponad 
90 procent. 

 

Bibliografia 

(każdy partner 
przedstawił własną 
bibliografię) 

Główna bibliografia 
• Brunarski, L. (2002). Kryteria zgodności wytrzymałości 

charakterystycznej materiałów budowlanych w normach PN-
EN-ISO. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 31(4), 15-41. 

• Carbonara, G. (1997). Restauro architettonico. Torino, Italia: 
UTET 

• Kurdowski, W. (2003). Chemia materiałów budowlanych. AGH 
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. 

• Skalmowski, W. (1971). Chemia materiałów budowlanych. 
Arkady. 

• Bellmunt, R.; Paricio, A.; Vila, N. (2000). Reconeixement, 
diagnosi i intervenció a les façanes. Barcelona, España: 
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya IteC. 

• Serrano, F. (1998). Patología de la edificación. El lenguaje de 
las grietas. Madrid (España): Fundación Escuela de la 
Edificación. 
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Bibliografia uzupełniająca: 
• Dalla Negra, R., & Nuzzo, M. (2008), L’architetto restaura. Guida 

al laboratorio di restauro architettonico. Caserta, Italia: Spring. 
• Carbonara, G. (2012), Restauro architettonico: principi e 

metodo, Roma, Italia: Mancuso  
• Musso, S. F. (2012), Tecniche di Restauro, Torino, Italia: 

UTET  
• Drzewiecka, J., & Pasławski, J. (2011). Analiza zakłóceń 

procesów budowlanych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 
2, 475-479. 

• Kubik, J., & Wyrwał, J. (2009). Podstawy fizyki materiałów 
budowlanych. Budownictwo ogólne, fizyki budowli, 2. 

• Orłowski, Z., & Szklennik, N. (2011). Zakres modernizacji 
budynku jako wynik analizy diagnostycznej obiektu. 
Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2(3), 353-360. 

• Piechnik, S. (1980). Wytrzymałość materiałów: dla wydziałów 
budowlanych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 

• Ściślewski, Z. (2001). Materiał a trwałość obiektów 
budowlanych. 

• Ślusarek, J. (2007). Istota trwałości i utrzymania obiektów 
budowlanych.  
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, 2, 279-284. 

• Wierzbicki, S. M. (2011). Rola eksperta w przypadku 
wystąpienia awarii budowlanej. Awarie budowlane. 

• Domone, P., & Illston, J. (2002). Construction materials: their 
nature and behaviour. CRC Press. 

• Harris, S. Y. (2001). Building pathology: deterioration, 
diagnostics, and intervention. John Wiley & Sons. 

• Watt, D. S. (2009). Building pathology: Principles and practice. 
John Wiley & Sons. 
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Moduł 1 Tematy ogólne  
Sekcja 1.3 Historia budowy i dokumentacja Przewidywany czas szkolenia 12/24 godzin 
 
Ta sekcja pozwoli rozwinąć wiedzę na temat historii budownictwa w celu identyfikacji i rozpoznawania systemów 
konstrukcyjnych i materiałów używanych w historii, zawsze w kontekście lokalnym. Podobne umiejętności zostaną 
nabyte w zakresie wyszukiwania i zarządzania dokumentacją archiwalną, związaną z budynkami oraz w analizie 
samego budynku jako przestrzeni nowych informacji. Tutaj możliwe będzie zdobycie wiedzy niezbędnej do zrozumienia 
budynku, jego systemów konstrukcyjnych i określenia jego wartości dziedzictwa kulturowego. 
 

Poprzednia wiedza, 
którą uczniowie muszą 

posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które 
uczniowie zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie zewnętrzne: 
narzędzia i eksperci 

A B C 
Ogólna kultura i ramy 
historyczne w 
europejskim kontekście 
architektonicznym. 
Podstawy architektury 
Podstawowe pojęcia o 
materiałach 
budowlanych i 
systemach wspólnych w 
lokalnym kontekście 
geograficznym, 
stosowane w różnych 
momentach 
historycznych. 
Ogólna wiedza na temat 
historycznych technologii 

B1. Wiedza 
• Rozpoznanie historii architektury w różnych okresach w 

kontekście lokalnym. 
• Precyzyjne zidentyfikowanie I zdefiniowanie konstrukcji 

historycznych, w odniesieniu do materiałów i systemów 
konstrukcyjnych stosowanych w różnych historycznych 
momentach. 

• Rozróżnienie I klasyfikacja materiałów I systemów 
konstrukcyjnych prezentowanych przez budynki oraz 
odmienienie tego do czasu ich budowy. 

• Rozpoznanie budynku jako dokumentu i źródła informacji. 
• Interpretowanie dokumentacji archiwalnej w badaniu 

ewolucji budynków. 
• Zrozumienie różnicy między testami niszczącymi i 

nieniszczącymi zarówno w budynkach historycznych, jak i 
istniejących budynkach. 

• Zrozumienie potencjału zastosowania Internetu Rzeczy 

Eksperci w badaniach 
budynków i ich elementów, 
zarówno w samym 
budynku, jak I w archiwach 
(archeolodzy, historycy, 
dokumentaliści itp.) 
Eksperci / laboratoria w 
badaniach niszczących i 
nieniszczących 
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i technik budowlanych 
 

(IoT) i kluczowych technologii wspomagających (KET), 
takich jak czujniki, w celu monitorowania stanu utrzymania 
budynków w czasie rzeczywistym. 

B2. Umiejętności 
• Dedukcja kontekstu historycznego I ewolucji budynków, w 

oparciu o ich wiedzę i analizy. 
• Stosowanie wrażliwości kulturowej, identyfikacja i 

docenienie wartości historycznych, architektonicznych  i 
pamięciowych budynku jako całości i / lub jego elementów. 

• Prawidłowe korzystanie z bibliografii, archiwów i centrów 
dokumentacji. 

• Zdefiniowanie pierwszego szkicu priorytetów projektu 
diagnozy w celu zweryfikowania historycznej ewolucji 
budynku. 

Narzędzia i sprzęt pomocniczy: 
• Fundusze archiwalne, podręczniki, najlepsze praktyki, 

ankieta fotograficzna. 

B3. Kompetencje 
• Argumentowanie architektonicznych i historycznych 

aspektów budynków i ich elementów. 

Metodologia 
(obowiązuje ogólna meto-
dologia z rozdziału 5, tutaj - 
szczegółowe informacje na 
temat części modułu 

Wykłady (60% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (% / łączna kwota) 
Projekty (% / łączna kwota) 
Laboratorium (% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (20% / łączna kwota) 
Studia przypadków (20% / łączna kwota) 
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Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają 
się od 50 do 70 procent. Dobrze: prawidłowe odpowiedzi 
wahają się od 71 do 90 procent; Bardzo dobrze: poprawne 
odpowiedzi to ponad 90 procent. 

 

Bibliografia 

(każdy partner 
przedstawił własną 
bibliografię) 

Główna bibliografia: 
• Carbonara, G. (1997). Avvicinamento al restauro: teoria, 

storia, monumenti. Napoli, Italia: Liguori 
• Ostrowski, W. (1996). Wprowadzenie do historii budowy 

miast: ludzie i środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej. 

• Ratajczak, H. Historia technik budowlanych z elementami 
materiałoznawstwa 1402-HTB-2L-N1. 

• Smoliński, D. (2008). Zasady prowadzenia książki obiektu 
budowlanego. Praktyczny poradnik, wydanie IV-2011 r., 
ODDK. 

• AENOR (2009). UNE 41805-2 IN Diagnostico de edificios. 2 
Estudios históricos 

• Graus, R.; Rosell, J. (2002). Història de la Construcció a la 
Catalunya contemporània.  

• Paricio, A. (2008) Secrets d'un sistema constructiu: 
l'Eixample  

• Heyman, J (2015) Teoría, historia y restauración de 
Estructuras de Fábrica Vol I y II 

• ITEC (1982) Anàlisi tècnica i funcional del patrimoni 
immobiliari municipal. El Raval. Volums I i II  

• ITEC (1986) Anàlisi tècnica i funcional del patrimoni 
immobiliari municipal. L'eixample.   
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Bibliografia uzupełniająca: 
• Carbonara, G. (1997). Restauro architettonico. Torino, 

Italia: UTET 
• Carbonara, G. (2012), Restauro architettonico: principi e 

metodo, Roma, Italia: Mancuso  
• Małysa-Sulińska, K. (2012). Administracyjnoprawne aspekty 

inwestycji budowlanych. Wolters Kluwer Polska. 
• Słodczyk, J. (2012). Historia planowania i budowy miast. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 
• Szolginia, W. (1975). Architektura i budownictwo. 

Wydawnictwa naukowo-techniczne. 
• Timoshenko, S. (1966). Historia wytrzymałości materiałów. 

Wydawnictwo Arkady. 
• Wirska-Parachoniak, M. (1968). Z historii wiążących 

materiałów budowlanych. Ochrona Zabytków, (4), 17-23. 
• Wróbel, T. (1971). Zarys historii budowy miast. Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich. 
• Arranz, M. (2001) La menestralia de Barcelona al segle 

XVIII : els gremis de la construcció. 
• Rosell, J. (2010) La construcció en l'arquitectura de 

Barcelona a finals del segle XVIII.  
• Rosselló M. (2005) L'interior a Barcelona en el segle XIX  
• David S. Watt (2007) Building Pathology. Principles and 

Practice, Second Edition, Blackwell 
• RICS Practice Standards (2010) Building surveys and 

technical due diligence of commercial property UK 4th 
edition, guidance note, RICS 

• RICS Practice Standards (2017) Surveying Assets in the 
Built Environment, 1st edition, RICS 

• RICS Practice Standard (2018) Surveying Safely, RICS. 



      

56 
 

 
Moduł 1 Tematy ogólne  
Sekcja 1.4 Raporty końcowe Przewidywany czas szkolenia 4/8 godzin 
 

Każdy proces diagnostyczny kończy się końcowym dokumentem, który musi być precyzyjny zarówno w języku,  
jak i we wnioskach. Musi to być dokument, który odzwierciedli bezstronność i etykę zawodową eksperta ds. diagnostyki 
budynków ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Ta sekcja koncentruje się na pisaniu konkretnych dokumentów, 
które mogą mieć różne cele: od konkretnej oceny szkód po pełną diagnostykę budynku jako krok przed jego remontem. 
Te decyzje prowadzą do powstawnia różnych dokumentów, takich jak raporty, opinie, certyfikaty i inne. 
 

Poprzednia wiedza, 
którą uczniowie muszą 

posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które 
uczniowie zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie zewnętrzne: 
narzędzia i eksperci 

A B C 
Posiadanie umiejętności 
pisania raportów 
technicznych 
związanych z branżą 
budowlaną. 
Opanowanie słownictwa 
technicznego 
związanego z budową i 
patologią. 
Wiedza na temat 
programów 
komputerowych, typu 
„biurowe” na poziomie 
użytkownika. 

B1. Wiedza 
• Zrozumienie potrzeby etycznego postępowania i zachowania 

bezstronności w ujawnionych opiniach, przed konfliktem 
interesów. 

• Możliwość dodawania i omawiania wszystkich informacji 
zebranych podczas procesu diagnozy oraz wyciągania 
jasnych i precyzyjnych wniosków. 

• Możliwość pisania powstałych dokumentów dostosowanych 
do języka profilu odbiorcy dokumentu (technika lub 
użytkownika). 

• Rozróżnienie różnych rodzajów dokumentów, które mogą 
wynikać z procesu diagnozy, w zależności od twoich celów. 
Mogą to być raporty, opinie, certyfikaty, ITE, świadectwa 
zamieszkania lub energii itp. lub pełne diagnostyki przed 
opracowaniem projektu rewitalizacji. 

• Zidentyfikowanie sytuacji ryzyka i projektowanie środków 
nadzwyczajnych, aby je złagodzić. 

Współpraca zewnętrznych 
ekspertów nie jest 
wymagane do pisania 
raportów, chociaż ich 
współpraca mogła mieć 
miejsce w fazie 
gromadzenia i analizy 
danych niektórych 
składników badania. 



      

57 
 

B2. Umiejętności 
• Pisanie, ilustrowanie i przedstawianie ustnie ogólny i 

szczegółowy obraz oceny przeprowadzonej podczas 
diagnozy, z dokładnym językiem, zarówno w opisie 
elementów konstrukcyjnych, jak i w ocenie ich statusu. 

• Korzystanie z narzędzi do tworzenia grafiki, przetwarzania 
obrazu i reprezentacji infografiki. 

B3. Kompetencje 
• Zarejestrowanie całego przeprowadzonego procesu, 

wszystkich metodologii i uzyskania danych oraz refleksji 
poczynionych podczas diagnozy. 

• Zsyntezowanie i ocenienie informacji zebranych podczas 
procesu diagnozy oraz wyciągnąć jasne i precyzyjne wnioski 
dotyczące początkowego celu oceny procesu patologicznego 
lub pełnego budynku. Wygenerowanie diagnozy. 

• Opracowanie ogólnych zaleceń dotyczących interwencji i 
środków nadzwyczajnych. 

Metodologia 
(obowiązuje ogólna 
metodologia z rozdziału 
5, tutaj - szczegółowe 
informacje na temat 
części modułu) 

Wykłady (80% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (% / łączna kwota) 
Projekty (% / łączna kwota) 
Laboratorium (% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (% / łączna kwota) 
Studia przypadków (20% / łączna kwota) 

 

Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach Raport z 
przeprowadzonych badań i / lub prezentacji. Ocena ucznia: 
Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 50 do 70 
procent. Dobrze: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 71 do 90 
procent; Bardzo dobrze: poprawne odpowiedzi to ponad 90%. 
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Bibliografia 

(każdy partner 
przedstawił własną 
bibliografię) 

Główna bibliografia: 
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Bibliografia uzupełniająca: 
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Moduł 2. Uzupełnienia instrumentalne do diagnostyki (38/76 godzin) 
 
Celem tego modułu jest prezentacja i rozwój zasobów potrzebnych ekspertowi diagnostyki do realizacji procesów 
diagnostycznych: wiedza historyczna i dokumentacyjna o budynkach, ramy prawne i normatywne, przeszłe i aktualne 
przepisy, badanie graficzne, systemy modelowania budynków i inne ogólne narzędzia, wszystkie niezbędne do 
przeprowadzenia pełnej, niezawodnej diagnozy o wysokiej jakości. 
 
Sekcja 2.1 Historia budowy i dokumentacja 
 
Ta sekcja rozwija wiedzę na temat historii budowy w celu identyfikacji i rozpoznawania konstruktywnych systemów i 
zastosowanych materiałów podczas użytkowania obiektu, zawsze w kontekście lokalnym. Ponadto zapewni umiejętności 
w zakresie badań i zarządzania dokumentami archiwalnymi dotyczącymi budynków oraz analizy budynku jako właściwego 
źródła informacji. Zapewni niezbędną wiedzę do zrozumienia budynku, jego systemów konstrukcyjnych i określenia jego 
wartości dziedzictwa historycznego. 
 
Sekcja 2.2 Ramy prawne i regulacje 
 
Ta sekcja ma na celu określenie wymagań prawnych i potrzeb w zakresie uzyteczności, które mają wpływ na budynki i ich 
części (dyrektywy europejskie oraz normy krajowe i lokalne). Co więcej, pogłębi znajomość historycznych ram prawnych 
w celu kontekstowej analizy budynków i ich wydajności w stosunku do potrzeb wymaganych w momencie budowy. 
 
Sekcja 2.3 Modelowanie badań (BIM) 
 
W tej sekcji omówiono zastosowanie nowych umiejętności i strategii zarządzania procesami, a także wprowadzenie 
nowych zintegrowanych technologii w celu wspierania zarówno wydajności, jak i innowacji poprzez cyfryzację sektora 
budowlanego. Jeśli chodzi o diagnozę interwencji (konserwacji i renowacji) istniejących budynków, umiejętności te są 
ściśle związane z obecną możliwością pozyskiwania danych, ekstrakcji danych, analizy i reprezentacji w unikalny 
parametryczny model 3D (platforma 3D). 
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Sekcja 2.4 Kontrola budynków, narzędzia i techniki pomocnicze 
 
Ta sekcja zawiera wytyczne dotyczące organizacji i zarządzania inspekcją w budynkach. Obejmie szereg szczegółów 
gromadzenia i przetwarzania danych oraz zarządzania informacjami w celu uzyskania udanych wyników. Ponadto 
zaprezentuje narzędzia i sprzęt będący w zasięgu eksperta Diagnozy, dzięki którym można poprawić jakość i precyzję 
wymaganych informacji, od najbardziej podstawowych zawsze w zasięgu eksperta, do najbardziej złożonych, które mogą 
wymagać współpracy ekspertów zewnętrznych. 
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Moduł 2 Uzupełnienia instrumentalne  

Sekcja 2.1 Umiejętności społeczne i przekrojowe Przewidywany czas szkolenia 6/12 godzin 
 
Ta sekcja jest poświęcona osobistym umiejętnościom, które musi rozwinąć specjalista ds. diagnostyki budynków  
w ramach swojej praktyki zawodowej: od relacji społecznych z klientami, użytkownikami i lokalnymi administracjami,  
po organizację i koordynację grup roboczych, przywództwo i zarządzanie konfliktami lub ich zdolność do komunikowania 
się ustnie i na piśmie. 
 
Poprzednia wiedza, którą 

uczniowie muszą 
posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które 
uczniowie zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie zewnętrzne: 
narzędzia i eksperci 

A B C 
Wrażliwość na ewentualny 
wkład rozmówców. 
Zdolność organizacyjna 
Normatywne odniesienie 
techniczne. 
 

B1. Wiedza 
• Komunikacja i etyka zawodowa. 

- Określenie zasad etycznych dla wszystkich działań 
zawodowych. 

- Interpretować wkład rozmówcy i dostosowywać się do niego. 
- Zarządzanie komunikacją i empatią, dawanie odpowiednich 

informacje o okolicznościach. 
- Opisywanie różnych obszarów społeczno-kulturowych, aby 

uniknąć jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na kulturę, 
płeć lub przekonania. 

• Rozwiązanie konfliktu 
- Omawianie strategii działania wśród wielu alternatyw, 

ocenianie uczestnictwa i obowiązków. 
• Praca zespołowa i przywództwo 

- Zdefiniowanie skutecznej komunikacji z pracownikami. 
- Dawanie przykładu z proaktywną rolą w grupie. 
- Omawianie procesu decyzyjnego (słuchanie, analiza, 

Kierownicy parków 
budynków użyteczności 
publicznej. 
Specjaliści administracji 
nieruchomościami. 
Pracownicy socjalni, 
animatorzy społeczno-
kulturowi itp. 
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synteza). 
- Interpretowanie natury problemów, szukanie rozwiązań i 

wspólnych wyników. 
- zdolność do „negocjacji”. 
- Uznanie zarządzania konfliktami i kryzysami. 

• Planowanie i organizacja 
- Zdefiniowanie planu pracy. 
- Omówienie organizacji inspekcji. 

• Bezpieczeństwo i zdrowie podczas prac kontrolnych 
- Interpretowanie przepisów i regulacji. 
- Określenie środków ostrożności, które należy uwzględnić 

podczas wizyt kontrolnych. 
- Aby zidentyfikować środki pomocnicze. 

• Promowanie zrównoważonego rozwoju 
- Edukowanie, przekonywanie i ułatwianie zmian kulturowych. 
- Zarządzanie planami komunikacji, zaangażowania i 

zrównoważonego rozwoju na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i gospodarki o niskim wpływie. 

B2. Umiejętności 
• Korzystanie z komunikacji dostosowanej do różnych 

rozmówców, od etyki zawodowej. 
• Zastosowanie przywództwa i pracy zespołowej. 
• Organizowanie planów pracy zgodnie z potrzebami kontroli. 
• Ustanowienie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dostosowane do każdego przypadku. 
• Prawidłowe korzystanie z bibliografii i powiązanych 

przepisów prawnych. 
• Promowanie i komunikowanie zrównoważonego rozwoju jako 

kluczowego elementu zarządzania projektami i procesów 
produkcji / interwencji w celu racjonalnego wykorzystania 
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zasobów i niewielkiego wpływu na rozwój. 

B3. Kompetencje 
• Kontrastowanie i poprawne zinterpretowanie relacji z 

zaangażowanymi agentami społecznymi i samym zespołem 
roboczym. 

• Formułowanie i generowanie planów pracy uwzględniających 
potrzeby organizacyjne przepisów bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

• Przedstawienie planów interwencyjnych i projektów 
sektorowych grupom wielu zainteresowanych stron 
(interesariuszom publicznym, prywatnym i obywatelom) w 
celu zwiększenia ogólnej świadomości na temat znaczenia 
diagnostyki, bezpieczeństwa, ochrony i komfortu budynków 
oraz stymulowania zaangażowania zainteresowanych stron. 

Metodologia 
(obowiązuje ogólna 
metodologia z rozdziału 5, 
tutaj - szczegółowe 
informacje na temat części 
modułu) 

Wykłady (50% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (% / łączna kwota) 
Projekty (% / łączna kwota) 
Laboratorium (% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (30% / łączna kwota) 
Studia przypadków (20% / łączna kwota) 

 

Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się 
od 50 do 70 procent. Dobrze: prawidłowe odpowiedzi wahają się 
od 71 do 90 procent; Bardzo dobrze: poprawne odpowiedzi to 
ponad 90 procent. 
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Bibliografia 

(każdy partner przedstawił 
własną bibliografię) 

Główna bibliografia: 
• Bohm, F., & Laurell, S. (2009). Rozwiązywanie 

konfliktów. Praktyczny poradnik dla pracodawców i 
menedżerów, Gdańsk. 

• Marciniak, J. (2011). Mobbing, dyskryminacja, molestowanie-
zasady przeciwdziałania. Wolters Kluwer. 

• Mrówka, B. (1999). Kształcenie ustawiczne a doskonalenie 
umiejętności profesjonalnych. Studia Europejskie, 3, 5-6. 

• Acosta, J. (2013). PNL e Inteligencia Emocional. Barcelona. 
Amat Editorial 

• Aguado, Q. et altri (2008). Trabajo en equipo. Madrid. UAM 
Ediciones. Ballester, R. et altri (2002). Habilidades Sociales. 
Evaluación y Tratamiento. Madrid. Síntesis.  

• Caballo, V. et altri (1988). Habilidades Sociales. Madrid. 
Síntesis.  

• Del pozo, J. (2013). Técnicas de Comunicación Personal y 
Grupal. Alicante. Editorial Club Universitario. 

Bibliografia uzupełniająca: 
• Bąk-Grabowska, D., & Jagoda, A. (2012). Formy organizacji 

pracy, organizacji czasu pracy, zatrudnienia-próba 
kategoryzacji. Przegląd Organizacji, (11), 23-26. 

• Deutsch, M., Coleman, P. T., Dyląg, A., & Rosiński, J. (Eds.). 
(2005). Rozwiązywanie konfliktów: teoria i praktyka. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

• Hoffmann, K., & Gajda, D. (2015). Wskaźniki pomiaru 
efektywności pracy zespołowej. Studia Ekonomiczne, 230, 
146-164. 

• Sałata, E. (2010). Nauczanie problemowe w edukacji 
technicznej. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. 
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• Stanek, A. (2008). Kodeks etyczny jako narzędzie 
zarządzania relacjami  
z pracownikami. Przedsiębiorczość-Edukacja, 4, 266-273. 

• G.P. Quagliono, S. Casagrande, A. Castellano, Lavoro di 
Gruppo, Gruppo di Lavoro, R. Raffaello Cortina Editori, 1996. 

• Chatfield, C. S., & Johnson, T. D. (2010). Microsoft Project 
2010 step by step. Pearson Education. 

• Steven A. Rigolosi, Michael L. Stilley (2004) Tools for Success: 
Soft Skills for the Construction Industry, Pearson Hall 
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Moduł 2 Uzupełnienia instrumentalne  
Sekcja 2.2 Ramy prawne i regulacyjne Przewidywany czas szkolenia 4/8 godzin 
 
Niniejsza sekcja ma na celu identyfikację przepisów prawnych i dotyczących świadczenia usług, które mają wpływ na 
budynki i ich elementy (dyrektywy europejskie oraz przepisy krajowe i lokalne), a także aspekty profesjonalnej 
odpowiedzialności cywilnej. Uwzględni również ewolucję ram prawnych w danym czasie w celu analizy budynków i ich 
użytkowania w stosunku do wymagań stawianych w momencie ich budowy. Z drugiej strony przedstawiona zostanie 
krytyczna refleksja na temat przepisów i ich celów. 
 

Poprzednia wiedza, 
którą uczniowie muszą 

posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które 
uczniowie zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie 
zewnętrzne: 
narzędzia i 
eksperci 

A B C 
Normatywne odniesienie 
techniczne: 
- dyrektywy europejskie, 
- przepisy prawne o 
zasięgu krajowym, 
regionalnym i lokalnym 
Historyczne odniesienia 
do ram prawnych w 
sektorze budowlanym. 
 

B1. Wiedza 
Interpretacja normatywnych ram odniesienia w dziedzinie rehabilitacji 
budowlanej (europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej). 
• Uznanie i dostosowanie ustawodawstwa i przepisów mających 

zastosowanie do istniejących budynków zgodnie z warunkami 
historycznymi i technologicznymi. 

• Definiowanie przepisów technicznych dotyczących aktualnych i 
historycznych materiałów i systemów budowlanych. 

• Interpretowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska i 
stosowanie ich do procesów diagnozowania budynków. 

Specjaliści w 
zakresie 
ustawodawstwa 
stosowanego w 
sektorze 
budowlanym. 

B2. Umiejętności 
• Korzystanie z ram prawnych i regulacyjnych obowiązujących w 

każdym przypadku, w precyzyjnym i dostosowanym do środowiska,  
dowolnym procesie diagnozy. 

• Analiza i prawidłowe stosowanie przepisów prawnych oraz 
korzystanie z powiązanej bibliografii. 
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B3. Kompetencje 
• Interpretowanie, ocenianie i argumentowanie diagnozy na 

podstawie obowiązujących przepisów prawnych i regulacyjnych. 

Metodologia 
(obowiązuje ogólna 
metodologia z rozdziału 5, 
tutaj - szczegółowe 
informacje na temat 
części modułu) 

Wykłady (80% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (% / łączna kwota) 
Projekty (% / łączna kwota) 
Laboratorium (% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (% / łączna kwota) 
Studia przypadków (20% / łączna kwota) 

 

Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 50 
do 70 procent. Dobrze: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 71 do 90 
procent; Bardzo dobrze: poprawne odpowiedzi to ponad 90 procent. 

 

Bibliografia 

(każdy partner przedstawił 
własną bibliografię) 

Główna bibliografia: 
• Ciechanowicz-McLean, J. (2010). Prawo i polityka ochrony 

środowiska. Wolters Kluwer. 
• Di Nicola, M. (2019), Formulario generale dell’edilizia.  Rimini, Italia: 

Maggioli 
• D.lgs 50/2016, Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture  

e servizi. 
• DM 560/2017, Decreto per la digitalizzazione degli appalti pubblici 
• Dziwiński, R., & Ziemski, P. (2005). Prawo budowlane. Dom 

Wydawniczy ABC. 
• Zeidler, K. (2007). Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Wolters 

Kluwer. 
• Norma UNI 11337:2017 
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• Il Sole 24 Ore, Tecnici24. Retrieved from: 
http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/ 

• Normativa Española: 
https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/normativa 
(08/07/2019) 
http://www.arquitectura-tecnica.com/normativa.asp?Tipo=2 
(08/07/2019) 

Bibliografia uzupełniająca: 
• Biliński, T. (2009). Prawo budowlane wczoraj i dziś. Przegląd 

budowlany, 80, 24-29. 
• Górski, M., & Kierzkowska, J. S. (Eds.). (2014). Prawo ochrony 

środowiska. Wolters Kluwer-Lex. 
• Biliński, T., & Kucharczyk, E. (2006). Prawo budowlane. Oficyna 

Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
• Niewiadomski, Z., & Beck, W. C. (Eds.). (2011). Prawo budowlane: 

komentarz. Wydawnictwo CH Beck. 
• Runkiewicz, L. (2010). Realizacja obiektów budowlanych zgodnie  

z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przegląd budowlany, 81, 17-
23. 

• Radziszewski, E. (2006). Prawo budowlane: przepisy i komentarz. 
Wydawnictwo Prawnicze" LexisNexis". 

• Gruszecki, K. (2011). Prawo ochrony środowiska: Komentarz. 
Wolters Kluwer. 

• Glicksman, R. L., Markell, D. L., Buzbee, W. W., Mandelker, D. R., 
Bodansky, D., & Hammond, E. (2019). Environmental Protection: 
Law and Policy. Aspen Publishers. 

• Javeria Shaikh (2010). Building Repair and Diagnosis Systems in 
Europe: European Building Preservation Policies 

• ISO 29481-1:2016. Building information models -- Information 
delivery manual -- Part 1: Methodology and format 

http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/
https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/normativa
http://www.arquitectura-tecnica.com/normativa.asp?Tipo=2
https://www.amazon.es/Javeria-Shaikh/e/B00IS47LU2/ref=dp_byline_cont_book_1
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• Payne, R. A. (2001). Persuasion, frames and norm 
construction. European Journal of International Relations, 7(1), 37-
61. 

• BPIE. Renovating the EU building stock.  
http://bpie.eu/focus-areas/renovating-the-eu-building-stock/ 
(08/07/2019) 

• Renovate Europe. www.renovate-europe.eu (08/07/2019). 
 
  

http://bpie.eu/focus-areas/renovating-the-eu-building-stock/
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Moduł 2 Uzupełnienia instrumentalne  
Sekcja 2.3 Modelowanie ankiet (BIM) Przewidywany czas szkolenia 14/28 godzin 
 
W tej sekcji omówiono zastosowanie nowych umiejętności i strategii zarządzania procesami, a także wprowadzenie nowych 
zintegrowanych technologii w celu wspierania zarówno wydajności, jak i innowacji poprzez cyfryzację sektora budowlanego. 
Jeśli chodzi o diagnozę interwencji (konserwacji i renowacji) istniejących budynków, umiejętności  
te są ściśle związane z obecną możliwością pozyskiwania danych, ekstrakcji danych, analizy i reprezentacji jako unikalny 
parametryczny model 3D (platforma 3D). 
 

Poprzednia 
wiedza, którą 

uczniowie 
muszą 

posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które uczniowie zdobywają 
podczas szkolenia 

Wsparcie 
zewnętrzne: 
narzędzia i 
eksperci 

A B C 
Ogólna 
znajomość: 
- proces 
budowy. 
- graficzne 
techniki i 
narzędzia 
ankiet. 
- techniki i 
metody 
diagnostyczne 
oraz narzędzia 
do 
pozyskiwania 
danych. 

B1. Wiedza 
• Rozpoznanie metod ankiet (tradycyjnych i nowych technologii) 
• Opisywanie kryteriów reprezentacji graficznej w pracy diagnostycznej. 
• Rozpoznawanie metod diagnostycznych ze zintegrowaną technologią cyfrowego 

zarządzania danymi w celu wdrożenia modelu BIM. 
• Interpretowanie standardów BIM. 
• Rozpoznawanie metod, narzędzi i formatów BIM. 
• Porównywanie poziomów szczegółowości BIM i poziomu rozwoju w stosunku do 

celu modelu. 
• Uznanie międzynarodowych, europejskich i krajowych przepisów oraz normy 

dotyczące cyfryzacji przemysłu budowlanego i zastosowania BIM. 
• Zidentyfikowanie konsekwencji, barier i szans w trakcie i długoterminowych, 

związanych z wprowadzeniem  standardów BIM. 

Eksperci w 
geometrycznych 
i 
morfologicznych 
badaniach 3D. 
Specjaliści BIM. 
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- komputerowe 
aplikacje 
wspomagające 
projektowanie 
w sektorze 
budowlanym. 
 B2. Umiejętności 

• Organizowanie i rozwiązywanie procesów graficznego przeglądu budynków. 
• Korzystanie z oprogramowania do projektowania, ankiet 3D i modelowania BIM. 
• Zastosowanie badania i dobre praktyki w dziedzinie modelowania BIM do 

diagnozowania projektów i zarządzania istniejącymi budynkami. 
 

Narzędzia i wyposażenie pomocnicze: 

Standardy UNI, oprogramowanie BIM do tworzenia architektury. 

 

B3. Kompetencje 
• Utworzenie graficznej reprezentacji badań budynków 
• Opracowanie hipotez i interpretacja modeli BIM na etapie diagnozy. 

Metodologia 
(obowiązuje 
ogólna 
metodologia z 
rozdziału 5, 
tutaj - 
szczegółowe 
informacje na 
temat części 

Wykłady (50% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (50% / łączna kwota) 
Projekty (% / łączna kwota) 
Laboratorium (% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (% / łączna kwota) 
Studia przypadków (% / łączna kwota) 
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modułu) 

Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 50 do 70 procent. 
Dobrze: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 71 do 90 procent; Bardzo dobrze: 
poprawne odpowiedzi to ponad 90 procent. 

 

Bibliografia 
(każdy partner 
przedstawił 
własną 
bibliografię) 

Bibliografia główna: 
• Caputi, M., & Odorizzi, P., & Stefani, M. (2015) Il Building Information Modeling. 

Rimini, Italia: Maggioli 
• Glema, A. (2016) Modelowanie danych budowlanych BIM–poziom budownictwa 

cyfrowego, Konferencja Naukowo Techniczna TK w Inżynierii 
• Kacprzyk, Z., & Pawłowska, B. (2013). Modelowanie obliczeniowe konstrukcji 

stosowane w technologii BIM, [w:] Teoretyczne podstawy budownictwa.  
• Konstrukcje inżynierskie. Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej, III (III). Instytut 

Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 
• Tomana, A. (2015). BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy. 

Standardy. Narzędzia. PWB Media, Warszawa. 
• UNI 11337 (2019), Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni. 
• European Construction Observatory (2019), Building Information Modeling in the 

EU building construction sector. Retrieved from: 
http://bim.acca.it/wp-content/uploads/2019/04/ECSO-BIM-in-construction.pdf 

• Almagro, A. (2004). Levantamiento arquitectónico. 
• Delgado Yanes, M. (2004) Dibujo a mano alzada para arquitectos.  
• Ching, F; Juroszek, S. (1999) Dibujo y proyecto.  
• Maestre López-Salazar, R.; Irles, F. Levantamiento de planos de fachadas a partir 

de una fotografía.  
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Bibliografia uzupełniająca: 
• Adamus, Ł. (2012). Modelowanie informacji o budynku (BIM): podstawy 

teoretyczne. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 41, 13-26. 
• Drzazga, M. (2016). BIM–zapis informacji o przedsięwzięciu budowlanym 

(projektowanie 5D). Przegląd budowlany, 87. 
• Kacprzyk, Z. (2017). Polskie normy BIM–norma IFC. Budownictwo i Prawo, 20(2), 

21-24. 
• Karen, M. K., & Douglas, E. N., (2014), Building Information Modeling: BIM in 

Current and Future Practice. US. Wiley 
• Szruba, M. (2018). Informatyczne wsparcie budownictwa. Nowoczesne 

Budownictwo Inżynieryjne. 
• Szymański, T. (2013). Systemy informatyczne wspierające organizacje z sektora 

budownictwo. Zarządzanie i Finanse, 11(1), 543-557. 
• Ustinovicius, L., Wierzowiecki, P., & Puzinas, A. Modelowanie informacyjne budowli 

(BIM)–stan rozwoju i perspektywy wdrażania w Polsce. Innowacje w zarządzaniu i 
inżynierii produkcji, 1. 

• Walczak, Z., Szymczak-Graczyk, A., & Walczak, N. (2017).  
BIM jako narzędzie przyszłości w projektowaniu i rewitalizacji obiektów 
budowlanych. Przegląd Budowlany, 88. 

• Charles M. Eastman, Kathleen Liston, Paul Teicholz, and Rafael Sacks (2008) BIM 
Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, 
Designers, Engineers and Contractors, John Wiley and Sons 

• P Barnes (2019) BIM in Principle and in Practice, ICE 
• J Eynon (2016) The Construction Managers BIM Handbook, Wiley Blackwell 
• RICS (2016) International BIM Implementation Guide, 1st edition, RICS. 
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Moduł 2 Uzupełnienia instrumentalne  
Sekcja 2.4 Kontrola budynków, narzędzia i techniki pomocnicze Przewidywany czas szkolenia 14/28 

godzin 
 
Ta sekcja zawiera wytyczne dotyczące organizacji i zarządzania inspekcją budowlaną. Tutaj zostaną uwzględnione 
szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych oraz zarządzania informacjami w celu uzyskania pomyślnych 
wyników. Przedstawione zostaną również narzędzia i wyposażenie dostępne dla Eksperta ds. Diagnozy budynku,  
dzięki któremu ekspert może poprawić jakość i dokładność wymaganych informacji, od najbardziej podstawowych, zawsze 
dostępnych dla eksperta, do najbardziej złożonych, które mogą wymagać współpracy ekspertów zewnętrznych. 
 
Poprzednia wiedza, 

którą uczniowie 
muszą posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które uczniowie 
zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie 
zewnętrzne: 
narzędzia i 
eksperci 

A B C 
Podstawowe pojęcia 
statystyki. 
Charakterystyka 
popularnych 
materiałów i 
systemów 
budowlanych. 
Zachowanie i 
wykorzystanie 
budynków. 
 

B1. Wiedza 
• Zidentyfikowanie i omówienie metodologii przeprowadzania ankiet i / lub 

wywiadów z użytkownikami, kierownikami utrzymania, zarządcami 
wybudowanych parków itp. (Przeznaczone do zbierania danych o 
użytkowaniu, zaobserwowanych dysfunkcjach, wieku urazów itp.) 

• Zidentyfikowanie i omówienie metody inspekcji budynków, techniki 
poszukiwania, kryteria pobierania próbek i reprezentatywność. 

• Rozpoznawanie, omawianie i interpretowanie objawów i uszkodzeń. 
• Rozpoznawanie, omawianie i interpretowanie testów nieniszczących (NDT) i 

testów „in situ” jako narzędzi wsparcia inspekcji. 
• Uznawanie, omawianie i wnioskowanie o niezbędną pomoc od 

wyspecjalizowanych firm (firmy budowlane, dostępność itp.) I laboratoriów 
(geotechnika, materiały, akustyka, ogień, biologia itp.), A także szkolenie w 
zakresie interpretacji uzyskanych wyników. 

• Interpretowanie wyników uzyskanych podczas kontroli. Uogólnienie wyników. 

Laboratoria 
testujące. 
Eksperci w 
zakresie 
materiałów, 
maszyn i 
mechanizmów 
testowych. 
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B2. Umiejętności 
• Zidentyfikowanie, wybranie i zastosowanie różnych techniki i narzędzi do 

charakteryzacji materiałów. 
• Zidentyfikowanie, wybranie i zastosowanie różnych techniki i narzędzi do 

weryfikacji geometrycznej elementów konstrukcyjnych. 
• Wybranie i prawidłowe użycie różnych przyrządów pomiarowych do oceny 

różnych parametrów. 
• Wybranie i zorganizowanie sprzętu i narzędzi do kontroli. Kampanie 

degustacyjne, pobieranie próbek, testowanie „in situ” itp. 
• Zastosowanie połączonych systemów różnorodnych testów (END itp.). 
• Korelowanie różnych technik uzyskiwania danych. 
• Komunikowanie się z różnymi rozmówcami, otrzymując i przesyłając 

informacje w sposób ścisły i precyzyjny. 
Narzędzia i wyposażenie pomocnicze: 
Zestaw narzędzi eksperta do diagnostyki budynków 

B3. Kompetencje 
• Kierowanie I organizowanie, przeprowadzanie procesów inspekcji. 
• Zrozumienie i podsumowanie wyników kontroli. 

Metodologia 
(obowiązuje ogólna 
metodologia z 
rozdziału 5, tutaj - 
szczegółowe 
informacje na temat 
części modułu) 

Wykłady (80% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (% / łączna kwota) 
Projekty (% / łączna kwota) 
Laboratorium (% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (% / łączna kwota) 
Studia przypadków (20% / łączna kwota) 
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Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 50 do 70 
procent. Dobrze: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 71 do 90 procent; Bardzo 
dobrze: poprawne odpowiedzi to ponad 90 procent. 

 

Bibliografia 

(każdy partner 
przedstawił własną 
bibliografię) 

Bibliografia główna: 
• Babiel, T. B. (2001). Nadzór budowlany: kompetencje organów administracji, 

wzory, akty prawne. CH Beck. 
• Carbonara, G. (1997). Restauro architettonico. Torino, Italia: UTET 
• Biliński, T., & Kucharczyk, E. (2017). Uprawnienia budowlane w przeszłości, 

dzisiaj iw najbliższej przyszłości. Przegląd Budowlany, 88. 
• Sypniewski, D. (2011). Nadzór nad procesem budowlanym. LexisNexis 

Polska. 
• Francescini, S. (2012), Il degrado dei materiali nelledilizia: cause  

e valutaizone delle patologie. Roma, Italia: DEI 
• Casanovas, X. Perales, S. (2015). Diagnosis a la construcció. Manual d’eines 

i instruments. 
• Castellano, I. (2007). Inspección técnica de edificios. 
• Ministerio Transición Ecológica. Procedimientos simplificados para la 

certificación energética de edificios existentes. CE3 y CE3X: 
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica
/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-
terminados.aspx (08/07/2019) 

• Díaz, C.; Casado, N. (2002). Inspecció i Diagnosi. Pautes per a la intervenció 
en edificis d’habitatge. Barcelona (España): Escola Sert, Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. 

• Riccioni, R.; Rossi, P.P. ((1995). Restauro Edilizio e Monumentale. Roma 
(Italia): ISMES Spa. 

• VVAA (2006). Programa de normalización de estudios previos aplicado a bienes 
inmuebles. Sevilla (España): Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. 

 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
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Bibliografia uzupełniająca: 
• Baryłka, A. (2016). O istotnej roli organów nadzoru budowlanego w inżynierii 

bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów 
Antropogenicznych, (2), 12-18. 

• Di Giulio, R. (2003), Manuale di manutenzione edilizia: valutazione del 
degrado e programmazione della manutenzione. Rimini, Italia: Maggioli 

• Drzewiecka, J., & Pasławski, J. (2011). Analiza zakłóceń procesów 
budowlanych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 475-479. 

• Jędrzejewski, S. (2000). Nadzór budowlany. Zagadnienia administracyjno-
prawne, Poznań, 53. 

• Orłowski, Z. (2011). Wybrane aspekty właściwości użytkowych budynku  
w okresie jego eksploatacji. Przegląd budowlany, 82, 36-43. 

• Runkiewicz, L. (2011). Rzeczoznawstwo budowlane-wczoraj, dziś i jutro. 
Przegląd Budowlany, 82, 32-36. 

• Smarż, J. (2017). Rzeczoznawstwo budowlane w świetle obowiązujących 
przepisów. Inżynieria i Budownictwo, 73. 

• ITEC (1987). Anàlisi, diagnosi i valoració de les obres de rehabilitació 
d’habitatges. Metodologia. 

• Casanovas, X. (1989). Manual del Test Vivienda. 
• Heredia, E. (2018). Guia ITEE. Inspecció Tècnica: Estructura dels Edificis  
• Christer, A. H. (1982). Modelling inspection policies for building maintenance. 

Journal of the Operational Research Society, 33(8), 723-732. 
• XU, Z. K., YUAN, Z. J., & HU, J. Q. (2006). The inspection and strengthening 

methods on building structures. Engineering Mechanics, 23, 117. 
• RICS Practice Standards (2010) Building surveys and technical due diligence 

of commercial property UK 4th edition, guidance note, RICS 
• RICS Practice Standards (2017) Surveying Assets in the Built Environment, 

1st edition, RICS 
• Hollis, M. (1986). Surveying Buildings 
• Parnham, Ph. & Rispin Ch. (2007). Home Inspector’s Handbook. 
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Moduł 3. Elementy analizy (76/152 godziny) 
 

Celem tego modułu jest pogłębienie analizy wszystkich elementów budynku i ocena jego globalnego zachowania oraz 
jego zdolności do reagowania na wymagane parametry. Analiza i ocena zostaną przedstawione z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa strukturalnego, warunków mieszkaniowych i komfortu, wydajności energetycznej, ochrony przed 
hałasem, dostępności, jakości środowiska i wszystkich parametrów, które zostaną uznane za odpowiednie do uzyskania 
diagnozy wysokiej jakości. 
 
Sekcja 3.1 Ramy społeczne 
 
Integralna diagnoza musi uwzględniać kwestie społeczne wpływające na użytkowanie i utrzymanie budynków. W tej sekcji 
przedstawiamy pojęcia takie jak imigracja, gentryfikacja oraz trudności i potrzeby różnych profili użytkowników, 
administratorów spójnych zasobów budowlanych itp. 
 
Sekcja 3.2 Bezpieczeństwo konstrukcyjne 
 
W tej sekcji opracowana zostanie analiza całej konstrukcji i różnych podsystemów strukturalnych po iteracyjnym procesie 
rozpoczynającym się od uzyskania informacji o stanie obiektu i badaniach strukturalnych. Wyniki uzyskane w trakcie 
całego procesu pozwolą ocenić globalne zachowanie konstrukcji budynku i zidentyfikować elementy wymagające prac 
remontowych. 
 
Sekcja 3.3 Efektywność energetyczna 

W tej części zostanie przedstawiona analiza budynku w całości oraz różne elementy budynku tworzące jego osłonę i 
zdolności do odpowiedzi na obecne wymagania pod względem zapotrzebowania energetycznego. Tutaj zostanie 
przeanalizowane również chłodzenie i ogrzewanie budynku, zapotrzebowanie na ciepłą wodę, wentylację i oświetlenie 
pod kątem efektywności energetycznej i udowodnionych korzyści. Uzyskane wyniki całego procesu pozwolą ocenić i 
spełnić efektywność energetyczną budynku. 
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Sekcja 3.4 Mieszkalność i komfort 
 
W tej części zajmiemy się analizą budynku w całości oraz różnych elementów budynku tworzących jego strukturę i jego 
właściwości użytkowych, komfortu i zdrowia użytkowników, zgodnie z iteracyjnym procesem rozpoczynającym się od 
momentu rozpoczęcia użytkowania. Uzyskane wyniki całego procesu pozwolą ocenić i spełnić parametry mieszkaniowe, 
komfort i zdrowie budynku. 
 
Sekcja 3.5 Bezpieczeństwo użytkowania 

W tej sekcji opracowana zostanie analiza budynku i różnych elementów konstrukcyjnych, które wpływają na 
bezpieczeństwo użytkowania, dostępność i wszystkie usługi, po iteracyjnym procesie, począwszy od uzyskania informacji 
o wykonaniu obiektu. Wyniki uzyskane w trakcie całego procesu pozwolą na dokonanie oceny i spełnienie wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem budynku, a także z zastosowaniem przepisów związanych z 
użytkowaniem. 
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Moduł 3 Elementy analizy  
Sekcja 3.1 Ramy społeczne Przewidywany czas szkolenia 6/12 godzin 
 
Integralna diagnoza powinna obejmować kwestie społeczne, które wpływają na użytkowanie i utrzymanie budynków.  
W tej sekcji przedstawiono pojęcia socjogeograficzne, społeczno-ekonomiczne i społeczno-przestrzenne, takie jak 
imigracja, gentryfikacja, podatność na zagrożenia lub ubóstwo energetyczne. Określone zostaną również trudności  
i potrzeby różnych osób: społeczności, profile użytkowników, administratorzy dużych zasobów budowlanych, zarządcy 
nieruchomości i / lub zarządcy nieruchomości. 
 

Poprzednia wiedza, 
którą uczniowie muszą 

posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które 
uczniowie zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie zewnętrzne: 
narzędzia i eksperci 

A B C 
Podstawowe pojęcia 
dotyczące polityki 
mieszkaniowej. 
Podstawowe pojęcia 
zdrowia, dobrobytu i 
zagrożeń związanych z 
mieszkalnością w 
budynkach. 
Opanowanie terminologii i 
podstawowego języka 
ekonomii, socjologii i 
wielokulturowości. 
Etyka zawodowa 
 

B1. Wiedza 
• Zidentyfikowanie warunków społecznych, które wpływają na 

korzystanie, zamieszkiwanie i komfort w budynkach. 
• Zidentyfikowanie źródła informacji i poprzednich prac jako 

dokumentację pomocniczą. 
• Definiowanie kluczowych wskaźników społeczno-

demograficznych, społeczno-ekonomicznych i społeczno-
przestrzennych w celu zrozumienia, w różnych skalach, 
stanu budynków. 

Praconicy opieki 
społecznej, specjaliści w 
służbie zdrowia i służbie 
zdrowia 
Laboratorium 
charakteryzacji 
materiałów 
Eksperci w wykrywaniu 
czynników biologicznych 
(grzyby, bakterie, 
pasożyty i inne choroby 
zakaźne lub zakaźne) 
Eksperci w wykrywaniu 
zanieczyszczeń 
środowiska 

B2. Umiejętności 
• Udokumentowanie aktualnego stanu budynków w związku 

z użytkowaniem, zajęciem, utrzymaniem, reżimem 
własności, środowiskiem miejskim i socjologicznym. 

• Wykorzystanie istniejących już wskaźników społeczno-
demograficznych, społeczno-ekonomicznych i społeczno-
przestrzennych. 
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• Korzystanie z prostych narzędzi do zarządzania 
dokumentacją, przetwarzania danych i opracowywania 
infografiki. 

• Wybranie odpowiednich formatów formaty (ankiety, wywiady, 
pliki i inne narzędzia nauk społecznych) do 
metodologicznego gromadzenia danych społecznych 

Narzędzia i wyposażenie pomocnicze: 
• Drobne narzędzia do weryfikacji gazu w wylotach dymu, 

mierniki poziomu dźwięku, higrometry, aparaty 
termograficzne, aparat fotograficzny, endoskop, 
amperomierze, lunometry. 

• Narzędzia do pobierania próbek i analizy zanieczyszczeń 
środowiska 

• Ankiety, karty i inne narzędzia nauk społecznych do 
gromadzenia danych. 

Laboratoria i 
oprzyrządowanie do 
pobierania próbek i 
analizy zanieczyszczeń 
środowiska 

B3. Kompetencje 
• Oszacowanie potrzeby, cechy, wady i ograniczenia 

ekonomiczne, kulturowe i społeczne społeczności 
zajmujących budynki. 

• Zaprojektowanie metodologii „ad hoc” dla kontroli 
socjogeograficznej, społeczno-ekonomicznej i społeczno-
przestrzennej budynków. 

• Opracowanie metodologii i protokołów do charakteryzacji, 
lokalizacji i oceny obszarów wrażliwych. 

Metodologia 
(obowiązuje ogólna 
metodologia z rozdziału 
5, tutaj - szczegółowe 
informacje na temat 
części modułu) 

Wykłady (60% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (30% / łączna kwota) 
Projekty (% / łączna kwota) 
Laboratorium (% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (% / łączna kwota) 
Studia przypadków (10% / łączna kwota) 
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Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się 
od 50 do 70 procent. Dobrze: prawidłowe odpowiedzi wahają się 
od 71 do 90 procent; Bardzo dobrze: poprawne odpowiedzi to 
ponad 90 procent. 

 

Bibliografia 

(każdy partner 
przedstawił własną 
bibliografię) 

Główna bibliografia: 
• Dominiak, W. (2001). Polityki mieszkaniowe w krajach Unii 

Europejskiej. Sprawy Mieszkaniowe (1-2), 105-116. 
• Majewska-Bielecka, D. (2012). Wielokulturowy aspekt 

skłonności do ryzyka. Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 
(1 (42)), 93-102. 

• Rauhut, R. (2008). Etyka zawodowa. Professional ethics), 
Piła, SP. 

• Instituto Juan de Herrera. Análisis urbanístico de Barrios 
Vulnerables en España Sobre la Vulnerabilidad Urbana. 
Madrid (España): Ministerio de Fomento. Gobierno de 
España 

• Zegri, M. (2014). Mediación y conflictos urbanos. Análisis de 
experiencias de mediación en espacios públicos. Barcelona 
(España): Icaria Editorial 

Bibliografia uzupełniająca: 
• Drzeżdżon, W. (2013). Etyczne aspekty pracy zawodowej. 

Wybrane zagadnienia. Studia Gdańskie, Wizje i 
rzeczywistość, 10. 

• Gałkowski, J. (2008). Socjologia miast w epoce 
globalnej. Kultura i Polityka, (4), 94-106. 

• Kowalewski, M. (2011). Czyje jest budownictwo społeczne? 
Przekształcenia własnościowe sektora mieszkań 
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czynszowych. 
• Rykała, A. (2013). Wprowadzenie. Wielokulturowość i 

wielokulturowe dziedzictwo z perspektywy geografii 
politycznej i historycznej. 

• Smutek, J. (2016). Wpływ suburbanizacji na budżety gmin w 
strefie oddziaływania wielkich miast w Polsce. 

• Węcławowicz, G. (1988). Przekształcenia struktury 
społeczno--przestrzennej miast. Procesy urbanizacji i 
przekształcenia miast w Polsce: praca zbiorowa, 109. 

• Wojtkun, G. (2008). Wielorodzinne budownictwo 
mieszkaniowe w Polsce-w cieniu wielkiej płyty. Przestrzeń i 
Forma, (10), 175-194. 

• RL Henn (2013) Constructing Green: The Social Structures 
of Sustainability, MIT Press 

• Thwaites  K, Simkins IM and Mathers A (2013) Socially 
Restorative Urbanism: The Theory, Process and Practice of 
Experiemics, Routledge. 
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Moduł 3 Elementy analizy  
Sekcja 3.2 Mieszkalność i komfort Przewidywany czas szkolenia 20/40 godzin 
 
Ta sekcja stanowi podstawę do analizy budynków jako całości po iteracyjnym procesie oraz od uzyskania informacji  
o usługach dotyczących różnych elementów konstrukcyjnych, które składają się na ich kształt, a także usług i urządzeń, 
które wpływają na mieszkalność, komfort i zdrowie jego użytkowników. Wyniki uzyskane w trakcie całego procesu umożliwią 
ocenę i weryfikację zgodności z warunkami mieszkaniowymi budynku, komfortem i świadczeniem usług zdrowotnych. 
 
Poprzednia wiedza, którą 

uczniowie muszą 
posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które 
uczniowie zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie 
zewnętrzne: 

narzędzia i eksperci 
A B C 

Dokumenty 
administracyjne do oceny 
istniejącego budynku 
Podstawowe pojęcia fizyki: 
dynamika płynów (ciepło, 
wilgotność, cyrkulacja 
powietrza), akustyka, 
higroskopijność i wskaźniki 
środowiskowe 
Dziedzina terminologii i 
języka technicznego 
(techniczny kodeks 
budowlany) 
 

B1. Wiedza 
• Powiązanie właściwości i chemii materiałów z zagadnieniami 

zdrowia, zdrowia, zanieczyszczenia środowiska. 
• Rozpoznanie kryteriów środowiskowych: komfort cieplny, 

wilgotność względna, wymiana powietrza, oświetlenie, hałas i 
wibracje. 

• Zidentyfikowanie odpowiedniego sprzętu do wykonywania 
pomiarów i testów 

Eksperci w dziedzinie 
inżynierii 
przemysłowej, 
rozpoznawania 
identyfikacji i oceny 
działania systemów 
obiektów 
Eksperci w dziedzinie 
izolacji i klimatyzacji 
Eksperci w 
bioinżynierii i 
pomiarów fal, 
promieniowania, sieci 
elektromagnetycznych 
i innych 
zanieczyszczeń. 

B2. Umiejętności 
• Zastosowanie metodologii kontroli budynków. Zbieranie danych 

(architektura, konstrukcja, dynamika użytkowania, systemy i 
instalacje) 

• Określenie kluczowych koncepcji zdrowotnych do analizy: ryzyko 
obecności wody i wilgotności; Zbieranie i unieszkodliwianie 
odpadów; jakość powietrza w pomieszczeniu i wentylacja; jakość 
zaopatrzenia w wodę pitną; sprzęt higieniczny; ewakuacja wody. 
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• Określenie kluczowego pojęcia akustycznego do analizy: wartości 
graniczne pogłosu, hałasu i wibracji. 

• Korzystanie z prostych narzędzi i drobnych narzędzi do oceny 
parametrów środowiskowych i mieszkaniowych: weryfikacja 
gazów w wylotach spalin, luksometry, mierniki poziomu dźwięku, 
higrometry, kamery termograficzne, maszyny fotograficzne, 
endoskopy, amperomierze itp. 

• Manipulowanie programami symulacji i oceny (oświetlenie, 
kondensacja, pogłos itp.) 

• Przeanalizowanie aktualnego stanu budynków w oparciu o 
dostępną dokumentację, oględziny i podstawy oceny (ciepła 
woda użytkowa, ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i sprzęt, 
warunki akustyczne, szczelność, wilgotność i ich pochodzenie, 
jakość powietrza, zanieczyszczenia) 

• Określenie aktualnego stanu budynków na podstawie 
iteracyjnego procesu identyfikacji, analizy i określania dysfunkcji 
środowiskowych i / lub wpływających na zdrowie i komfort. 

 
Narzędzia i wyposażenie pomocnicze: 

 
• Programy symulacyjne i ewaluacyjne dotyczące energii, 

oświetlenia, środowiska, kondensacji śródmiąższowej, pogłosu 
itp. 

• Małe narzędzia do weryfikacji gazu w wylotach dymu, 
luksomierze, mierniki poziomu dźwięku, higrometry, kamery 
termograficzne, urządzenie fotograficzne, endoskop, 
amperomierze 

Agenci 
społecznościowi 
Laboratoria i 
narzędzia do 
pobierania próbek i 
analizy czynników 
biologicznych i 
zanieczyszczeń 
środowiska 
Eksperci w dziedzinie 
zdrowia i identyfikacji 
chorób związanych z 
zamieszkaniem i 
jakością środowiska. 

B3. Kompetencje 
• Powiązanie warunków społecznych z mieszkalnością i komfortem 

w budynkach 
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• Interpretacja planu badań i analizy zanieczyszczeń środowiska. 
• Ocena stanu budynku pod kątem korzyści mieszkaniowych. 
• Ocena poważnych i / lub ekstremalnych sytuacji oraz 

zaproponowanie środków nadzwyczajnych. 
• Ocena różnych systemów pobierania próbek i wybór kryteriów 

planu badań jakości środowiska i warunków sanitarnych 
Metodologia 
(obowiązuje ogólna 
metodologia z rozdziału 5, 
tutaj - szczegółowe 
informacje na temat części 
modułu) 

Wykłady (30% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (20% / łączna kwota) 
Projekty (% / łączna kwota) 
Laboratorium (30% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (% / łączna kwota) 
Studia przypadków (20% / łączna kwota) 

 

Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 
50 do 70 procent. Dobrze: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 71 
do 90 procent; Bardzo dobrze: poprawne odpowiedzi to ponad 90 
procent. 

 

Bibliografia 
(każdy partner przedstawił 
własną bibliografię) 

Główna bibliografia: 
• Ambrogio, K. & Zuppiroli, M. (2013), Energia e restauro: il 

miglioramento dell'efficienza energetica in sistemi aggregati di 
edilizia pre-industriale tra istanze conservative e prestazionali. 
Milano, Italia: Franco Angeli 

• Carbonara, G. (2003). Trattato di restauro architettonico. Restauro 
architttonico e impianti. Torino, Italia: UTET. 

• Czarnecki, L., Broniewski, T., & Henning, O. (1994). Chemia  
w budownictwie. 

• Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Komar, W., Bożek, R., & 
Łukaszewski, M. (2014). Podstawy fizyki. Wydawnictwo Naukowe 
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PWN. 
• Kubik, J. (2008). Podstawy fizyki budowli. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Opolskiej. 
• Bosia D. (2005), Risanamento igienico edilizio : effetti dell'umidità, 

degrado dei materiali da costruzione, criteri di scelta degli 
interventi, tecniche di risanamento. Roma, Italia: EPC 

• AENOR. (2012), UNE-EN 15978: Sostenibilidad en la 
construcción. Evaluación del comportamiento ambiental de los 
edificios. Métodos de cálculo. Madrid, España: Asociación 
Española de Normalización y Certificación. 

• Rodriguez Rodríguez, F.J. (2008), Guía acústica de la 
construcción. 2a ed. Barcelona, España: Dossat 2000. 

• Carrión Isbert, A. (1998), Diseño acústico de espacios 
arquitectónicos [on line]. Barcelona, España: Edicions UPC, 
[Consulta: 07/06/2014].  

• Ministerio de Ciencia y Innovación (2009), Guía de aplicación del 
DB-HR protección frente al ruido: versión V.01, [on line]. Madrid, 
España: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja . 
[Consulta: 07/06/2014].  

• Generalitat de Catalunya (2012), Decret 141/2012 sobre 
condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. Barcelona, España. 

Bibliografia uzupełniająca: 
• Brunarski, L. (2002). Kryteria zgodności wytrzymałości 

charakterystycznej materiałów budowlanych w normach PN-EN-
ISO. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 31(4), 15-41. 

• Czarnecki, L. (2010). Chemia budowlana w praktyce. Materiały 
Budowlane, 22-24. 

• Jeżowiecka-Kabsch, K., & Szewczyk, H. (2001). Mechanika 
płynów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 
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• Laczek, M. (2015). Angielskie ekwiwalenty polskich terminów 
technicznych i nietechnicznych w kontekście akademickim. The 
Translator and the Computer 2, 65. 

• Runkiewicz, L. (2005). Metody nieniszczące stosowane do oceny 
właściwości materiałów budowlanych w diagnostyce budowlanej. 
Inżynieria i Budownictwo, 61, 492-495. 

• Sadowski, J. (1971). Akustyka w urbanistyce, architekturze i 
budownictwie. Arkady. 

• Prescia, R., & Panzeca, L., & Panzeca, T., &Mamì, A., & Di 
Franco, P. Il restauro tra conservazione e sicurezza: aggiornato 
alle norme vigenti. Paleromo, Italia: Grafill 

• Instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (...) El 
Síndrome del edificio enfermo. Madrid, España. 

• Ward C and Yates A (2017) Assessing Health and Wellbeing in 
Buildings, BRE. 
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Moduł 3 Elementy analizy  
Sekcja 3.3 Efektywność energetyczna Przewidywany czas szkolenia 16/32 godzin 
 
W tej sekcji przedstawiono podstawy analizy budynków po iteracyjnym procesie oraz uzyskania informacji o stanie 
różnych elementów konstrukcyjnych, które składają się na ich obudowy, a także usług i urządzeń, które wpływają na 
obecne wymagania ograniczające popyt i efektywność energetyczną. Będą prowadzone prace nad diagnozą osłony 
budynków i ograniczeniem zapotrzebowania na energię, a także nad wydajnością ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
(HVAC) oraz systemów oświetleniowych pod względem ich efektywności energetycznej i gwarancji usług. Wyniki 
uzyskane w trakcie całego procesu umożliwią ocenę i weryfikację zgodności z efektywnością energetyczną budynku. 
 
Poprzednia wiedza, którą 

uczniowie muszą 
posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które 
uczniowie zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie 
zewnętrzne: 

narzędzia i eksperci 

A B C 
Dokumenty 
administracyjne dotyczące 
oceny efektywności 
energetycznej w 
istniejących budynkach 
Podstawowe pojęcia fizyki: 
dynamika płynów (ciepło, 
wilgotność, cyrkulacja 
powietrza) prawa 
termodynamiki; 
elektryczność 
Podstawowe pojęcia 
działania systemów ciepłej 
wody użytkowej, 

B1. Wiedza 
• Powiązanie właściwości materiałów z zagadnieniami 

przewodności cieplnej i higroskopijności. 
• Zidentyfikowanie odpowiedniego sprzętu do wykonywania 

pomiarów i testów 
• Zidentyfikowanie narzędzi oceny energii, programy symulacyjne 

lub obliczeniowe odpowiednie dla każdego rodzaju diagnozy do 
przeprowadzenia (Calener, Dialux ...) 

• Rozpoznanie zwykłych wskaźników efektywności energetycznej 
dla diagnozy oraz ocena energetyczna budynków. 

Eksperci w dziedzinie 
efektywności 
energetycznej, 
certyfikacji 
energetycznej 
Eksperci w dziedzinie 
inżynierii 
przemysłowej, 
identyfikacji, 
rozpoznawania i 
oceny wydajności 
systemów instalacji 
(ciepła woda 
użytkowa, 

B2. Umiejętności 
• Zastosowanie metodologii kontroli budynków. Zbieranie danych 

(architektura, budownictwo, systemy i instalacje, dane 
dynamiczne, faktury, dynamika użytkowania). 
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klimatyzacji, oświetlenia i 
wentylacji 
Dziedzina terminologii i 
języka technicznego 
(techniczny kodeks 
budowlany) 
 

• Określenie kluczowych pojęć do analizy (współczynniki 
przenikania ciepła, obciążenia cieplne, wydajność sprzętu, 
pomiary komfortu, infiltracje). 

• Korzystanie z prostych narzędzi i drobnych narzędzi do oceny 
parametrów energetycznych: fluksometry, luksometry, 
higrometry, kamery termograficzne, maszyny fotograficzne, 
endoskopy, amperomierze itp. 

• Manipulowanie podstawowymi programami symulacji, oceny i 
certyfikacji energetycznej. 

• Zidentyfikowanie i użycie odpowiedniego sprzętu do 
wykonywania pomiarów i testów. 

• Analiza obecnego stanu budynków w oparciu o dostępną 
dokumentację, oględziny i podstawy oceny (ograniczenie 
zapotrzebowania, wydajność obwiedni, systemy ciepłej wody 
użytkowej, ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i sprzęt). 

• Określenie aktualnego stanu budynków na podstawie 
iteracyjnego procesu identyfikacji, analizy i określania dysfunkcji 
energetycznych. 

 
Narzędzia i wyposażenie pomocnicze: 

 
• Programy symulacyjne i ewaluacyjne dotyczące energii, 

oświetlenia, środowiska, kondensacji śródmiąższowej, pogłosu 
itp. 

• Małe narzędzia do weryfikacji gazu w wylotach dymu, 
luksomierze, mierniki poziomu dźwięku, higrometry, kamery 
termograficzne, aparat fotograficzny, endoskop, amperomierze. 

ogrzewanie, 
chłodzenie, 
wentylacja itp.) 
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B3. Kompetencje 
• Powiązanie konstruktywnych systemów obwiedni budynków z 

korzyściami i ograniczeniem zapotrzebowania energetycznego. 
• Powiązanie systemów instalacyjnych budynku z wydajnością i 

efektywnością energetyczną. 
• Interpretowanie wyników symulacji, obliczeń i oceny 

energetycznej budynków. 
• Ocena stanu budynku pod kątem korzyści płynących z komfortu 

środowiska i warunków mieszkaniowych oraz odniesienie go do 
ograniczenia zapotrzebowania i efektywności energetycznej. 

• Ocenienie poważnych i / lub ekstremalnych sytuacji oraz 
zaproponowanie środków nadzwyczajnych. 

• Ocena różnych systemów pobierania próbek i określenie 
kryteriów oceny do certyfikacji energetycznej. 
 

Metodologia 
(obowiązuje ogólna 
metodologia z rozdziału 5, 
tutaj - szczegółowe 
informacje na temat części 
modułu) 

Wykłady (20% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (30% / łączna kwota) 
Projekty (30% / łączna kwota) 
Laboratorium (20% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (% / łączna kwota) 
Studia przypadków (% / łączna kwota) 

 

Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 
50 do 70 procent. Dobrze: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 71 
do 90 procent; Bardzo dobrze: poprawne odpowiedzi to ponad 90 
procent. 
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Bibliografia 

(każdy partner przedstawił 
własną bibliografię) 

Główna bibliografia: 
• Ambrogio, K. & Zuppiroli, M. (2013), Energia e restauro : il 

miglioramento dell'efficienza energetica in sistemi aggregati di 
edilizia pre-industriale tra istanze conservative e prestazionali. 
Milano, Italia: Franco Angeli 

• Malicki, M. (1966). Wentylacja i klimatyzacja. Wydawnictwa 
Politechniki Warszawskiej. 

• Szargut, J. (1985). Termodynamika. Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe. 

• Wilmanski, K. (2010). Termodynamika budowli wykłady dla 
studiów podyplomowych. 

• Lucchi, E., & Pracchi, V. (2013) Efficienza energetica e 
patrimonio costruito: la sfida del miglioramento delle prestazioni 
nell'edilizia storica. Rimini, Italia: Maggioli 

• Bosch, M.; López, F.; Rodriguez, I.; Ruiz, G. (2006). Avaluació 
energètica d'edificis: l'experiència de la UPC una metodologia 
d'anàlisi [on line]. 1rst ed. Barcelona, España: UPC [Consulta: 
07/06/2014].  

• Dirección General de Industria, Energía y Minas (2008). Guía de 
rehabilitación energética de edificios de viviendas [on line]. 
Madrid, España: [Consulta: 06/07/2014]..  

• (2011). Guia metodològica per a realitzar auditories 
energètiques [on line]. Barcelona, España: Institut Català de 
l'Energia, [Consulta: 07/06/2014].  

• Pallisé, J. (2010), Guia per a l'estalvi energètic [on line]. 
Barcelona, España: Ajuntament de Barcelona, [Consulta: 
07/06/2014]. 

• Peters, C. (2009), Estalvi i eficiència energètica en edificis 
públics [on line]. Barcelona, España: Generalitat de Catalunya. 
Institut Català de l'Energia, 2009 [Consulta: 07/06/2014]. 

 



      

94 
 

 
Bibliografia uzupełniająca: 
• Lucchi, E. & Pracchi, V. (2013), Valeria Pracchi. Efficienza 
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e patrimonio costruito: la sfida del miglioramento delle prestazioni 
nell'edilizia storica. Rimini, Italia: Maggioli.  
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Berlino, Germani: Springer 
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Carbonara G., Trattato di Restauro architettonico, vol. 5 
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Moduł 3 Elementy analizy  
Sekcja 3.4 Bezpieczeństwo konstrukcyjne Przewidywany czas szkolenia 28/56 godzin 
 
W tej sekcji opracowana zostanie analiza strukturalna budynku jako całości oraz różnych podsystemów konstrukcyjnych, 
w następstwie iteracyjnego procesu uzyskania informacji o usługach i wyceny strukturalnej. Wyniki uzyskane w trakcie 
całego procesu umożliwią ocenę właściwości konstrukcyjnych budynku jako całości. Wyniki uzyskane w trakcie całego 
procesu pozwolą ocenić ogólną wydajność konstrukcji budynku i zidentyfikować elementy wymagające interwencji 
rehabilitacyjnych. 
 
Poprzednia wiedza, którą 

uczniowie muszą 
posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które 
uczniowie zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie 
zewnętrzne: 
narzędzia i 
eksperci 

A B C 
Podstawowe pojęcia z 
zakresu mechaniki i 
wytrzymałości  materiałów. 
Systemy strukturalne oraz 
ich ewolucja i rozwój w 
czasie. 
Analiza sił i naprężeń. 
Podstawowe pojęcia 
obliczeń. 
 

B1. Wiedza 
• Opanowanie koncepcji bezpieczeństwa strukturalnego, stanów 

granicznych, czynników bezpieczeństwa itp. 
• Poszukiwanie precyzyjnych metodologii elementów 

konstrukcyjnych budynków. 
• Zrozumienie strukturalnego zachowania budynku (izostabilność, 

hiperstabilność) i wyrażenie w zarysie stanu obciążeń 
jakościowych za pomocą szkiców i innych infografik. 

• Zidentyfikowanie i ocena jakościowa dysfunkcji związanych z 
zachowaniem fundamentów i terenu. 

• Zidentyfikowanie i ocena jakościowa dysfunkcji związanych z 
zachowaniem konstrukcji poziomej (belek i płyt). 

• Zidentyfikowanie i ocena jakościowa dysfunkcji związanych z 
zachowaniem łuków, sklepień i kopuł. 

• Zidentyfikowanie i ocena jakościowa dysfunkcji związanych z 
zachowaniem struktur hiperstatycznych. 

Eksperci w 
obliczaniu 
konstrukcji. 
Laboratoria i 
oprzyrządowanie do 
pobierania próbek i 
analizy elementów i 
układów 
konstrukcyjnych 
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• Zidentyfikowanie i ocena jakościowa dysfunkcji związanych z 
przypadkowymi sytuacjami (pożar, trzęsienie ziemi itp.) 

B2. Umiejętności 
• Wybranie i zorganizowanie sprzętu i narzędzi pomocniczych do 

przeprowadzania testów „in situ”, nieniszczących testów 
strukturalnych. 

• Wybranie i używanie elementarnego oprogramowania 
kosztorysowego. 

Narzędzia i wyposażenie pomocnicze: 
Specjalne narzędzia do kontroli bezpieczeństwa konstrukcji 

B3. Kompetencje 
• Interpretowanie, ocena i uzasadnienie obrażeń związanych z 

systemami konstrukcyjnymi budynków. 
• Kierowanie, organizowanie i realizowanie procesów oceny 

bezpieczeństwa konstrukcyjnego budynków w oparciu o ich 
własną wiedzę lub przy współpracy ekspertów w zakresie 
obliczeń konstrukcyjnych. 

• Opracowanie ogólnych zaleceń dotyczących interwencji i środków 
nadzwyczajnych. 

Metodologia 
(obowiązuje ogólna 
metodologia z rozdziału 5, 
tutaj - szczegółowe 
informacje na temat części 
modułu) 

Wykłady (20% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (10% / kwota całkowita) 
Projekty (20% / łączna kwota) 
Laboratorium (20% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (% / łączna kwota) 
Studia przypadków (30% / łączna kwota) 
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Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 
50 do 70 procent. Dobrze: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 71 
do 90 procent; Bardzo dobrze: poprawne odpowiedzi to ponad 90 
procent. 

 

Bibliografia 

(każdy partner przedstawił 
własną bibliografię) 

Główna bibliografia: 
• Dyląg, Z., Jakubowicz, A. S., Orłoś, Z., & Lewiński, J. (2015). 

Wytrzymałość materiałów. Wydawnictwo WNT. 
• Gomuliński, A., & Witkowski, M. (1993). Mechanika budowli: kurs 

dla zaawansowanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej. 

• Niezgodziński, M. E., & Niezgodziński, T. (2004). Wytrzymałość 
materiałów. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

• Rocchi, P., (2008), Atlante del consolidamento degli edifici storici. 
Bologna, Italia: Proctor 

• Castellani, A., & Faccioli, E. (2007), Costruzioni in zona sismica. 
Milano, Italia: Hoepli 

• Cangi, G. (2012). Manuale del recupero strutturale e antisismico. 
Roma, Itaia: DEI 

• Mastrodicasa, S. (2012). Dissesti statici delle strutture edilizie. 
Milano, Italia: Hoepli.  

• Serrano, F. (1998). Patología de la edificación. El lenguaje de las 
grietas. Madrid (España): Fundación Escuela de la Edificación. 

• Muñoz, M. (1994).  Diagnosis y causas en patología de la 
edificación. Sevilla (España): DL 
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Bibliografia uzupełniająca: 
• Gulli R. (2000). Métis e Téchne. Gli strumenti del progetto per la 

manutenzione e il recupero dell'edilizia storica. Forlì Cesena, Italia: 
Edicom 

• Gulli R. (2014). Recupero sostenibile del patrimonio costruito. Forlì 
Cesena, Italia: Edicom 

• Brunarski, L. (2002). Kryteria zgodności wytrzymałości 
charakterystycznej materiałów budowlanych w normach PN-EN-
ISO. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 31(4), 15-41. 

• Chmielewski, T., & Nowak, H. (1996). Mechanika budowli. Metoda 
przemieszczeń. Metoda Crossa. Metoda elementów skończonych. 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. 

• Gajewska, B., & Kłosiński, B. (2012). Rozwój metod wzmacniania 
podłoża gruntowego. Magazyn Autostrady, 26-31. 

• Kubik, J. (2008). Podstawy fizyki budowli. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Opolskiej. 

• Szymański, A. (2007). Mechanika gruntów. Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa, 7-20. 

• Żółtowski, M., & Żółtowski, M. (2014). Opis drganiowy konstrukcji 
budowlanych. Logistyka, 6. 

• Approved Document Part A - Structure, NBS 
• Bull J (2012) ICE Manual of Structural Design: Buildings, ICE 

Manuals 
• Cirulis M, Wisks P (2015) Structural Analysis, ICE Textbook Series 
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Moduł 3 Elementy analizy  
Sekcja 3.5 Bezpieczeństwo użytkowania Przewidywany czas szkolenia 8/16 godzin 
 
W tej sekcji opracowana zostanie analiza budynku i różnych elementów budynku, które mają wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowania, dostępność i wszystkie usługi, po iteracyjnym procesie uzyskania informacji o usługach. Wyniki uzyskane w 
trakcie całego procesu pozwolą na dokonanie oceny i zgodności odpowiednich przepisów zgodnie z przeznaczeniem 
budynku (mieszkalnictwo, budynki użyteczności publicznej, wysoki poziom zatrudnienia itp.) 
 
Poprzednia wiedza, którą 

uczniowie muszą 
posiadać 

Cele edukacyjne: wiedza, umiejętności i kompetencje, które 
uczniowie zdobywają podczas szkolenia 

Wsparcie 
zewnętrzne: 
narzędzia i 
eksperci 

A B C 
Dokumenty 
administracyjne do oceny 
istniejącego budynku 
Odnośne przepisy 
techniczne 
Podstawowe pojęcia 
dotyczące systemów 
instalacyjnych, typowe 
braki, zagrożenia dla 
zdrowia 
Identyfikacja systemów 
konstrukcyjnych i ich 
zachowania w przypadku 
pożaru 

B1. Wiedza 
• Powiązanie właściwości materiałów z zachowaniem się ognia. 
• Zidentyfikowanie ryzyka związanego z pożarem i jego 

dotkliwością: obliczenie zawartości ryzyka; współczynnik ryzyka 
dla ludzi; czynnik niebezpieczeństwa dla towarów; współczynnik 
odpowiadający działaniu dymu. 

• Identyfikacja naruszeń dostępności i ewakuacji zgodnie z 
oględzinami i podstawami oceny. 

• Identyfikacja naruszeń systemów urządzeń na podstawie oględzin 
i podstaw oceny (ryzyko związane z poruszaniem się pojazdów, 
działaniem pioruna itp.) 

• Zidentyfikowanie warunków społecznych, które wpływają na 
bezpieczeństwo i użytkowanie budynków 

 
 

 

Inżynierowie 
specjaliści w 
dziedzinie 
zarządzania 
licencjami 
działalności 
Laboratoria 
przeciwpożarowe 
do określania 
właściwości 
materiałów bez 
udokumentowanych 
specyfikacji 
Laboratoria i 
narzędzia do 
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Opanowanie terminologii i 
języka technicznego 
(sektoryzacja, ryzyko, 
zawód, ewakuacja, 
ognioodporność itp. 
Techniczny kodeks 
budowlany) 
 

B2. Umiejętności 
• Zastosowanie metodologii kontroli budynków. Zbieranie danych 

(architektura, budownictwo, systemy i instalacje, dane 
dynamiczne, faktury, dynamika użytkowania). 

• Określenie aktualnego stanu budynków pod względem ich 
bezpieczeństwa w przypadku pożaru z: dostępnej dokumentacji, 
oględzin i podstawy oceny. 

• Określenie stopnia dostępności budynku i zgodności z przepisami 
dotyczącymi środków bezpieczeństwa w zależności od 
zastosowania (śliskość powierzchni, uwięzienie, utonięcie itp.) 

• Analiza obecnego stanu budynków pod względem 
bezpieczeństwa systemów obiektów z: dostępnej dokumentacji, 
oględziny i podstawy oceny. 

• Manipulowanie drobnymi narzędziami do weryfikacji gazów na 
wylotach spalin, narzędzi do pobierania próbek i analizy 
związanych z nimi zanieczyszczeń środowiska do systemów 
instalacji (chemicznych, biologicznych, wibracji), luksometrów itp. 

• Użycie programów symulacyjnych dla obciążenia cieplnego, 
palności, obliczeń obłożenia itp. 

 
Narzędzia i wyposażenie pomocnicze: 

 
• Programy symulacyjne dla obciążenia cieplnego, palności, 

obliczeń obłożenia itp. 
• Laboratorium przeciwpożarowe do określania właściwości 

materiałów bez udokumentowanych specyfikacji. 
• Drobne narzędzie do weryfikacji gazów w wylotach dymu, 

luxmeter, 
• Drobne narzędzia do pobierania próbek i analizy zanieczyszczeń 

środowiska związanych z systemami instalacyjnymi 

pobierania próbek i 
analizy 
zanieczyszczeń 
środowiska 
związanych z 
systemami 
obiektów 
(chemiczne, 
biologiczne, 
wibracje). 
Eksperci w zakresie 
korzystania z 
programów do 
symulacji, oceny i 
zachowania 
podczas pożaru 
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(chemicznymi, biologicznymi, wibracjami). 

B3. Kompetencje 
• Ocena niezgodności budynku pod względem bezpieczeństwa 

użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• Rozpoznanie poważnych naruszeń małoletniego w zakresie 

bezpieczeństwa użytkowania w budynkach 
• Projektowanie rozwiązań adaptacyjnych w celu zapewnienia 

zgodności z bezpieczeństwem użytkowania w budynkach 
użyteczności publicznej. 

• Ocena poważnych i / lub ekstremalnych sytuacji oraz 
zaproponowanie środków nadzwyczajnych 

Metodologia 
(obowiązuje ogólna 
metodologia z rozdziału 5, 
tutaj - szczegółowe 
informacje na temat części 
modułu) 

Wykłady (10% / łączna kwota) 
Ćwiczenia (10% / kwota całkowita) 
Projekty (70% / łączna kwota) 
Laboratorium (10% / całkowita kwota) 
Wizyty na budowie (% / łączna kwota) 
Studia przypadków (% / łączna kwota) 

 

Metody oceny Ocena ciągła - obecność i aktywność na zajęciach 
Raport z przeprowadzonych badań i / lub prezentacji 
Ocena ucznia: Zadowalająca: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 
50 do 70 procent. Dobrze: prawidłowe odpowiedzi wahają się od 71 
do 90 procent; Bardzo dobrze: poprawne odpowiedzi to ponad 90 
procent. 

 

Bibliografia 
(każdy partner przedstawił 
własną bibliografię) 

Główna bibliografia: 
• Abramowicz, M., & Adamski, R. G. (2002). Bezpieczeństwo 

pożarowe budynków. Szkoła Główna Służby Pożarniczej. 
• Sulik, P. (2017). Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa 
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pożarowego obiektów budowlanych–nośność ogniowa R. 
Materiały Budowlane. 

• Zboina, J. (Ed.). (2014). Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w 
powietrzu w XXI wieku. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut 
Badawczy. 

• Castellani, A., & Faccioli, E. (2007), Costruzioni in zona sismica. 
Milano, Italia: Hoepli 

• Cangi, G. (2012). Manuale del recupero strutturale e antisismico. 
Roma, Itaia: DEI 

• Mastrodicasa, S. (2012). Dissesti statici delle strutture edilizie. 
Milano, Italia: Hoepli.  

• Frías, E.; Queipo de Llano, J. (2014). Mejora de las condiciones 
de accesibilidad en edificios existentes. Madrid (España): Instituto 
Eduardo Torroja de ciencias de la construcción. CSIC 

• Espinola, A. (2015). Accesibilidad Auditiva. Pautas básicas para 
aplicar en los entornos. Colección Democratizando la 
Accesibilidad Vol. 7. La Ciudad Accesible. 

• Fundación ONCE (2018). ¿Cómo gestionar la accesibilidad? 
Madrid (España): Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España.   

• Alonso-López, F. (2002). Libro Verde de la Accesibilidad en 
España 

• Diagnóstico de situación y bases para elaborar un plan integral de 
supresión de barreras. Barcelona (España): Ministerio de Trabajo; 
Institut Universitari d’Estudis Europeus; Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

Bibliografia uzupełniająca: 
• Pisani, M. A. (2012). Consolidamento delle strutture. Guida ai 

criteri,  
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ai materiali e alle tecniche più utilizzati. Milano, Italia: Hoepli. 
• Antonucci, R. (2008). Restauro e recupero degli edifici a struttura 

muraria. Rimini, Italia: Maggioli 
• Croci, G. (2012). Conservazione e restauro strutturale dei beni 

architettonici. Torino, Italia: UTET. 
• Chołuj, Ł. (2012). Bezpieczna ewakuacja a założenia scenariusza 

pożarowego. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 127-130. 
• Kosiorek, M. (2014). Analiza wybranych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa pożarowego. Materiały Budowlane. 
• Kosiorek, M. (2003). Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. 

Budownictwo i Prawo, 7. 
• Kosiorek, M. (2004). Współczesne rozwiązania budynków a 

bezpieczeństwo pożarowe. Materiały Budowlane (3), 40-43. 
• Kubica, P., Wnęk, W., & Boroń, S. (2016). Wybrane zasady 

tworzenia scenariuszy pożarowych. BITP (42, Issue 2), 173-178. 
• Małozięć, D., & Koniuch, A. (2008). Określanie właściwości 

pożarowych materiałów budowlanych i elementów wyposażenia 
wnętrz. Seminarium CNBOP, Józefów. 

• Wysocki, M. (2014). Poprawa bezpieczeństwa osób z 
niepełnosprawnością podczas ewakuacji z obiektów użyteczności 
publicznej. Materiały Budowlane (10), 29-31. 

• HSE (2015) Construction (Design and Management) Regulations, 
Guidance on Regulations, HSE 

• HSE (1992) Workplace health, safety and welfare. Workplace 
(Health, Safety and Welfare) Regulations 1992. Approved Code of 
Practice and guidance, HSE. 

 


	DIAGNOSIS Project
	Spis treści
	1. Wstęp
	2. Czym jest Diagnosis?
	3. “Ekspert w zakresie diagnostyki budynków” - profil i funkcje
	4. Ekspert w zakresie diagnostyki budynków – zapotrzebowanie rynku
	5. Metodologia – jak wdrożyć ten Sylabus?
	6. Komponenty i organizacja programu nauczania

