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Meddelelse

Erhverv: Arkitekt

Oversigt over meddelelsen

Meddelende land Belgien

Uddannelsesbevis (nl) text
(fr) text
(de) text

Uofficiel engelsk oversættelse af
beviset

Udstedende organ (nl) text
(fr) text
(de) texxt

Uofficiel engelsk oversættelse af
organets navn

Det udstedende organs kontaktoplysninger

Adresse Rue Joseph II; Bruxelles

Telefon +32123456789

E-mail email@address.eu

Website http://www.webaddress.eu

Akademisk referenceår 2001/2002
Certifikat, der ledsager

uddannelsesbeviset (en) certificate

Uofficiel engelsk oversættelse af
certifikatet

Meddelelsestype A. Ny titel/nyt bevis/nyt certifikat/nyt uddannelsesprogram

Nøjagtig meddelelsestype A1. Nyt kvalifikationsbevis (herunder uddannelse)

Retsgrundlag Art. 46

Retsgrundlag
Er de meddelte nationale

bestemmelser offentliggjort på
internettet?

Ja

Link: http://ec.europa.eu/imi-net
Yderligere oplysninger om nationale
bestemmelser (herunder eventuelt

yderligere links)

Uddannelseskrav
Er eksamensbeviset tildelt efter

afsluttet eksamen på
universitetsniveau?

Ja

Uddannelsens samlede varighed i år 5.0
Samlet antal ECTS-point og/eller

uddannelsestimer (en) 1000

Teoretiske arkitekturstudier (ECTS-
point og/eller uddannelsestimer) (en) 500
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Praktiske arkitekturstudier (ECTS-
point og/eller uddannelsestimer) (en) 500

Kundskaber, færdigheder og kompetencer
Henvisning til de relevante nationale

bestemmelser om de erhvervede
kundskaber, færdigheder og

kompetencer

(en) ref text

Forklar, hvordan det sikres, at den pågældende har erhvervet de kundskaber, færdigheder og
kompetencer, der er omhandlet i artikel 46, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF.

Færdighed i at udforme
arkitektoniske projekter, der tager

hensyn til både æstetiske og
tekniske krav

(en) text

Fyldestgørende kendskab til
arkitekturens historie og teorier og

dertil knyttede kunstarter,
teknologier og humaniora

(en) text

Kendskab til de skabende kunstarter
for så vidt angår disses indflydelse

på kvaliteten af arkitektonisk
udformning

(en) text

Fyldestgørende kendskab til
byplanlægning, planlægning og den

teknik, der anvendes i
planlægningsprocessen

(en) text

Forståelse af forholdet mellem
mennesker og bygninger, mellem
bygninger og deres omgivelser og

behovet for at afpasse bygninger og
områder efter hinanden i

overensstemmelse med menneskets
behov og forhold

(en) text

Forståelse af arkitekterhvervet og af
arkitektens rolle i samfundet, især

ved udarbejdelsen af projekter, der
tager hensyn til faktorer i samfundet

(en) text

Forståelse af fremgangsmåden ved
forundersøgelse og forberedelse af

byggeprojekter til en
projekteringsopgave

(en) text

Fyldestgørende viden om fysiske
problemer og teknologier samt om

bygningers funktion med henblik på
at tilvejebringe komfort indendørs og

beskyttelse mod klimatiske forhold
inden for rammerne af en

bæredygtig udvikling

(en) text

Forståelse af strukturelt design samt
de konstruktions- og

ingeniørmæssige problemer i
forbindelse med bygningsdesign

(en) text

Sådanne tekniske færdigheder, at
den pågældende bliver i stand til at

udforme bygninger, der
imødekommer de krav, brugerne

stiller, samtidig med at nødvendige
begrænsninger af budgethensyn

eller på grund af byggelovgivningen
respekteres

(en) text

Fyldestgørende kendskab til de
industrier, organisationer, forskrifter

og fremgangsmåder, der er
forbundet med projekters

virkeliggørelse i form af bygninger
og med at indpasse planer i den

overordnede planlægning

(en) text

Forvaltningsoplysninger

Formular PQ Notification - Architects

Forvaltningstype Notification Driven

Nummer 2177

Status Udkast

Version 1

Seneste opdatering 07/11/2014 13:01
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Initiativtagende myndighed

Myndighedens navn TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Myndighedens uformelle titel TEST AUTHORITY - BE

Land Belgien

Adresse Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefonnummer +32 00 00 00 00

Faxnummer

E-mailadresse mail@BEtest1.eu
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