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Уведомление

Професия: Архитект

Резюме на уведомлението

Уведомяваща държава Белгия
Удостоверения за професионална

квалификация
(nl) text
(fr) text
(de) text

Неофициален превод на
английски на удостоверенията

Орган, издаващ удостоверенията (nl) text
(fr) text
(de) texxt

Неофициален превод на
английски на името на органа

Координати за връзка с издаващия орган

Адрес Rue Joseph II; Bruxelles

Телефон +32123456789

Електронен адрес email@address.eu

Уебсайт http://www.webaddress.eu

Референтна академична година 2001/2002
Свидетелство, придружаващо

удостоверението за
квалификации

(en) certificate

Неофициален превод на
английски на свидетелството

Вид уведомление А. Ново звание / удостоверение / свидетелство / програма за обучение

Точен вид уведомление A1. Ново удостоверение за професионална квалификация (включително обучение)

Правно основание Член 46

Позоваване на законодателството
Публикувани ли са

нотифицираните национални
разпоредби в интернет?

Да

Интернет връзка http://ec.europa.eu/imi-net
Допълнителна информация

относно националните
разпоредби (включително

допълнителни интернет връзки,
ако има такива)

Изисквания към обучението
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Изисква ли се успешно полагане
на изпит на университетско

равнище, за да бъде връчена
дипломата?

Да

Обща продължителност на
обучението в години 5.0

Общ брой кредити по ECTS и/или
часове на обучение (en) 1000

Теория на архитектурата (кредити
по ECTS и/или часове на обучение) (en) 500

Общ брой кредити по ECTS и/или
часове на обучение (en) 500

Знания, умения и компетентности
Позоваване на съответните

национални разпоредби относно
придобитите знания, умения и

компетентности

(en) ref text

Моля, обяснете как се гарантира, че специалистът придобива знанията, уменията и
компетентностите, изброени в член 46, параграф 2 от Директива 2005/36/ЕО.

Способност да се създават
концепции на архитектурни

проекти, които отговарят
едновременно на естетическите и

техническите изисквания;

(en) text

Подходящи знания по история и
теория на архитектурата и
свързаните с тях изкуства,

технологии и хуманитарни науки

(en) text

Знания по изобразително изкуство
като фактор, влияещ върху

качеството на идейния
архитектурен проект

(en) text

Подходящи знания по
градоустройство, планиране и

уменията, използвани в процеса
на планиране

(en) text

Разбиране на връзката между
човека и сградите и между

сградите и заобикалящата ги
среда, както и на необходимостта
сградите и пространствата между

тях да бъдат съотносими с
човешките потребности и мащаб

(en) text

Разбиране на професията на
архитекта и на неговата роля в
обществото, по-специално при
изготвянето на проекти, които

отчитат социалните фактори

(en) text

Разбиране на методите на
изследване и подготовка на

проект по идеен архитектурен
проект

(en) text

Подходящи знания за
физическите проблеми и

технологии и за функцията на
сградите, така че да се изградят

вътрешните условия за удобство и
климатична защита, в рамките на

устойчивото развитие

(en) text

Разбиране на структурната
концепция и на строителните и

инженерните проблеми във
връзка с проектирането на сгради

(en) text

Необходимите проектантски
умения, за да бъдат

удовлетворени изискванията на
ползвателите на сградите в
рамките на ограниченията,

наложени от бюджетни фактори и
строителни предписания

(en) text

Подходящи знания за отраслите,
организациите, нормативната

уредба и процедурите за
превръщане на идейните проекти

в сгради и вписването на
плановете в общото планиране

(en) text

Информация за управлението
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Формуляр PQ Notification - Architects

Вид управление Notification Driven

Номер 2177

Статус Проект

Версия 1

Последна актуализация 07/11/2014 13:01

Орган инициатор

Име на органа TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Неофициално име на органа TEST AUTHORITY - BE

Държава Белгия

Адрес Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Телефон +32 00 00 00 00

Факс

Електронен адрес mail@BEtest1.eu

11/11/2014 9.40 AM3TEST AUTHORITY - BE  User 1  BE
TEST
AUTHORITY -
BE


