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Oznámení

Povolání: Architekt

Údaje o oznámení

Oznamující země Belgie

Doklad o dosažené kvalifikaci (nl) text
(fr) text
(de) text

Neoficiální anglický překlad dokladu
Subjekt udělující doklad o dosažené

kvalifikaci
(nl) text
(fr) text
(de) texxt

Neoficiální anglický překlad názvu
subjektu

Kontaktní údaje udělujícího subjektu

Adresa Rue Joseph II; Bruxelles

Telefonní číslo +32123456789

E-mailová adresa email@address.eu

Internetová adresa http://www.webaddress.eu

Akademický rok 2001/2002
Osvědčení doplňující doklad

kvalifikace (en) certificate

Neoficiální anglický překlad
osvědčení

Druh oznámení A. Nový titul / doklad / osvědčení / školicí program

Přesný druh oznámení A1. Nový doklad dosažené kvalifikace (zahrnuje odb. přípravu)

Právní základ Článek 46

Odkaz na právní normu
Jsou oznamovaná vnitrostátní

ustanovení zveřejněna na internetu? Ano

Internetový odkaz http://ec.europa.eu/imi-net
Další informace týkající se

vnitrostátních ustanovení (včetně
internetových odkazů, jsou-li

k dispozici)

Požadavky na odbornou přípravu
Je udělení diplomu podmíněno

úspěšným složením závěrečné státní
zkoušky?

Ano

Celkové trvání odb. přípravy (počet
roků) 5.0

Celkový počet kreditů ECTS a /nebo
hodin výuky (en) 1000

Architektonická teorie (počet kreditů
ECTS a /nebo hodin výuky) (en) 500
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Architektonická praxe (počet kreditů
ECTS a /nebo hodin výuky) (en) 500

Znalosti, dovednosti a schopnosti
Odkaz na příslušná vnitrostátní

ustanovení týkající se získaných
znalostí, dovedností a schopností

(en) ref text

Vysvětlete, jak je zajištěno, aby odborník získal znalosti, dovednosti a schopnosti uvedené v čl. 46
odst. 2 směrnice 2005/36/ES.

Schopnost vytvářet architektonické
projekty splňující jak estetické, tak

technické požadavky

(en) text

Náležitá znalost historie a teorie
architektury a souvisejících umění,

technologií a humanitních věd

(en) text

Znalost výtvarného umění jako
jednoho z vlivů na kvalitu

architektonického díla

(en) text

Odpovídající znalosti týkající se
urbanistiky, územního plánování a
dovedností spojených s procesem

plánování

(en) text

Schopnost porozumět vztahu mezi
lidmi a architektonickými díly a mezi

architektonickými díly a jejich
prostředím, potřebě propojit

architektonická díla a prostory mezi
nimi s lidskými potřebami a měřítky

(en) text

Znalost povolání architekta a
chápání jeho úlohy ve společnosti,

zejména při přípravě projektů, které
zohledňují společenské faktory

(en) text

Znalosti metod průzkumu a způsobu
přípravy zadání projektu (en) text

Přiměřená znalost fyzikálních otázek
a technologií a funkce staveb, aby
poskytovaly vnitřní podmínky pro

pohodlí a ochranu před vlivy počasí
v rámci udržitelného rozvoje

(en) text

Znalosti nutné k projektování staveb
a obeznámenost s konstrukčními a
technickými problémy spojenými s

projektováním

(en) text

Dovednosti nezbytné při
projektování, aby byly uspokojeny

požadavky uživatelů stavby v rámci
omezení daných nákladovými
faktory a stavebními předpisy

(en) text

Odpovídající znalost průmyslových
odvětví, organizací, předpisů a

postupů, které souvisejí s
převáděním projektů do staveb a s

integrací plánů do celkového
plánování

(en) text

Administrativní údaje
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Telefonní číslo +32 00 00 00 00

Fax

E-mailová adresa mail@BEtest1.eu
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