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Κοινοποίηση

Επάγγελμα: Αρχιτέκτονας

Περίληψη κοινοποίησης

Χώρα κοινοποίησης Βέλγιο

Τίτλος εκπαίδευσης (nl) text
(fr) text
(de) text

Ανεπίσημη αγγλική μετάφραση του
τίτλου

Οργανισμός έκδοσης του τίτλου (nl) text
(fr) text
(de) texxt

Ανεπίσημη αγγλική μετάφραση της
ονομασίας του οργανισμού

Στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού έκδοσης

Διεύθυνση Rue Joseph II; Bruxelles

Τηλέφωνο +32123456789

Ηλεκτρονική διεύθυνση email@address.eu

Διεύθυνση ιστότοπου http://www.webaddress.eu

Αναφορά ακαδημαϊκού έτους 2001/2002
Πιστοποιητικό συνημμένο στον

τίτλο (en) certificate

Ανεπίσημη αγγλική μετάφραση του
πιστοποιητικού

Είδος κοινοποίησης Α. Νέος τίτλος/ αποδεικτικό/ πιστοποιητικό/ πρόγραμμα κατάρτισης

Ακριβές είδος κοινοποίησης A1. Νέος τίτλος εκπαίδευσης (περιλαμβάνει την κατάρτιση)

Νομική βάση Άρθρο 46

Νομικό κείμενο αναφοράς
Οι κοινοποιηθείσες εθνικές

διατάξεις έχουν δημοσιευτεί στο
διαδίκτυο;

Ναι

Σύνδεσμος στο διαδίκτυο http://ec.europa.eu/imi-net
Πρόσθετες πληροφορίες για τις

εθνικές διατάξεις (και περαιτέρω
σύνδεσμοι στο διαδίκτυο αν

υπάρχουν)

Απαιτήσεις κατάρτισης
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Ο τίτλος αποκτάται μετά από
επιτυχία σε εξετάσεις

πανεπιστημιακού επιπέδου;

Ναι

Συνολική διάρκεια κατάρτισης σε
χρόνια 5.0

Συνολικός αριθμός πιστωτικών
μονάδων του συστήματος ECTS

ή/και ωρών κατάρτισης

(en) 1000

Θεωρία της αρχιτεκτονικής
(πιστωτικές μονάδες του

συστήματος ECTS ή/και ώρες
κατάρτισης)

(en) 500

Πρακτική της αρχιτεκτονικής
(πιστωτικές μονάδες του

συστήματος ECTS ή/και ώρες
κατάρτισης)

(en) 500

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
Παραπομπή στις σχετικές εθνικές

διατάξεις για τις αποκτώμενες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες

(en) ref text

Εξηγήστε πώς διασφαλίζεται ότι ο επαγγελματίας αποκτά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ικανότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/36/EΚ.

Ικανότητα σύλληψης
αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να
ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές

και τεχνικές απαιτήσεις

(en) text

Προσήκουσα γνώση της ιστορίας και
των θεωριών της αρχιτεκτονικής
καθώς και των συναφών τεχνών,
τεχνολογιών και ανθρωπιστικών

επιστημών

(en) text

Γνώση των καλών τεχνών ως
παραγόντων που συμβάλλουν στην

ποιότητα της αρχιτεκτονικής
σύλληψης.

(en) text

Προσήκουσα γνώση της
πολεοδομίας, του πολεοδομικού

σχεδιασμού και των τεχνικών που
εφαρμόζονται στη διαδικασία του

πολεοδομικού σχεδιασμού.

(en) text

Ικανότητα κατανόησης των
σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους
ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά

δημιουργήματα, και αφετέρου,
ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά

δημιουργήματα και το περιβάλλον
τους, καθώς και ικανότητα

κατανόησης της ανάγκης αρμονικού
συνδυασμού των αρχιτεκτονικών

δημιουργημάτων με τους χώρους,
ανάλογα με τις ανάγκες του

ανθρώπου και την αντίστοιχη
κλίμακα.

(en) text

Ικανότητα κατανόησης του
επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και

του ρόλου του στην κοινωνία,
ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας

σχεδίων στα οποία λαμβάνονται
υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες.

(en) text

Γνώση  των μεθόδων τεκμηρίωσης
και προπαρασκευής της οικοδομικής

μελέτης.

(en) text

Προσήκουσα γνώση των
προβλημάτων που έχουν σχέση με

τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων,
των τεχνολογιών, καθώς επίσης και

της λειτουργίας των κατασκευών,
ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα
στοιχεία εσωτερικής άνεσης και

κλιματικής προστασίας, στο πλαίσιο
της βιώσιμης ανάπτυξης.

(en) text

Γνώση των προβλημάτων στατικού
σχεδιασμού, και έργων οικοδομικής

και πολιτικού μηχανικού, τα οποία
συνδέονται με το σχεδιασμό των

κτιρίων.

(en) text

Τεχνικές δεξιότητες, χάρη στις
οποίες ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να

επινοεί κατασκευές που να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών
που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος

τους οικονομικούς περιορισμούς και
τους οικοδομικούς κανονισμούς.

(en) text

Προσήκουσα γνώση των
βιομηχανιών, οργανώσεων,

κανονισμών και διαδικασιών, που
έχουν σχέση με την υλοποίηση των
κτιριακών μελετών και την ένταξη

των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.

(en) text
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Πληροφορίες διαχείρισης

Δελτίο PQ Notification - Architects

Είδος διαχείρισης Notification Driven

Αριθμός 2177

Καθεστώς Σχέδιο

Έκδοση 1

Τελευταία επικαιροποίηση 07/11/2014 13:01

Αρχή εκκίνησης

Ονομασία αρχής TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Ανεπίσημη ονομασία της αρχής TEST AUTHORITY - BE

Χώρα Βέλγιο

Διεύθυνση Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Τηλέφωνο +32 00 00 00 00

Φαξ

Ηλεκτρονική διεύθυνση mail@BEtest1.eu
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