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Teade

Kutseala: arhitekt

Teate kokkuvõte

Teatav riik Belgia

Kvalifikatsiooni tõendav dokument (nl) text
(fr) text
(de) text

Tõendava dokumendi mitteametlik
tõlge inglise keelde
Väljaandev asutus (nl) text

(fr) text
(de) texxt

Asutuse nimetuse mitteametlik tõlge
inglise keelde

Väljaandva asutuse kontaktandmed

Aadress Rue Joseph II; Bruxelles

Telefon +32123456789

E-posti aadress email@address.eu

Veebiaadress http://www.webaddress.eu

Viide õppeaastale 2001/2002
Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav

tunnistus (en) certificate

Tunnistuse mitteametlik tõlge inglise
keelde

Teate liik A. Uus kutsenimetus / tõendav dokument / tunnistus / koolitusprogramm

Täpne teate liik A1. Uus kvalifikatsiooni (sh koolitus) tõendav dokument

Õiguslik alus Artikkel 46

Viide õigusnormile
Kas teatatud siseriiklikud
õigusnormid on internetis

avaldatud?

Jah

Internetilink http://ec.europa.eu/imi-net
Täiendav teave siseriiklike

õigusnormide kohta (sh täiendavad
internetilingid, kui need on olemas)

Koolitusnõuded
Kas diplomi saamiseks tuleb edukalt

sooritada ülikoolitasemel eksam? Jah

Koolituse kogukestus aastates 5.0
ECTSi ainepunktide ja/või
koolitustundide arv kokku (en) 1000

Arhitektuuriteooria (ECTSi
ainepunktide ja/või koolitustundide

arv)

(en) 500
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Arhitektuuripraktika (ECTSi
ainepunktide ja/või koolitustundide

arv)

(en) 500

Teadmised, oskused ja pädevused
Viide omandatud teadmisi, oskusi ja

pädevusi reguleerivatele
asjakohastele siseriiklikele

õigusnormidele

(en) ref text

Selgitada, kuidas tagatakse, et kutsetöötaja omandab direktiivi 2005/36/EÜ artikli 46 lõikes 2
loetletud teadmised, oskused ja pädevused.

Oskus luua nii esteetilistele kui ka
tehnilistele nõuetele vastavaid

arhitektuuriprojekte

(en) text

Piisavad teadmised arhitektuuri ja
sellega seotud kunstide,

tehnoloogiate ja inimteaduste ajaloo
ja teooriate kohta

(en) text

Kunsti kui arhitektuuriprojektide
kvaliteedi mõjutaja tundmine (en) text

Piisavad teadmised
linnaarhitektuurist ja -planeerimisest

ning planeerimisprotsessiga seotud
oskused

(en) text

Arusaam inimeste ja ehitiste ning
hoonete ja nende keskkonna

vahelistest suhetest ja vajadusest
suhestada hooned ja nendevaheline

ruum inimeste vajaduste ja
mastaapidega

(en) text

Arhitekti kutseala ja arhitekti
ühiskondliku rolli mõistmine,

eelkõige oskus võtta projektide
koostamisel arvesse sotsiaalseid

tegureid

(en) text

Ehitusprojekti kavandi koostamisel
vajalike uurimis- ja

ettevalmistusmeetodite tundmine

(en) text

Piisavad teadmised füüsikalistest
probleemidest ja tehnoloogiatest

ning hoonete funktsioonist, et
hoonete sisetingimused oleksid

mugavad ja kaitstud kliimamõjutuste
eest, säästva arengu raames

(en) text

Ehitusprojekteerimisega seotud
ehitusliku kavandamise, ehitus- ja
inseneritöö probleemide tundmine

(en) text

Vajalikud projekteerimisoskused, et
kuluteguritest ja ehituseeskirjadest

tulenevate piirangute raames
oleksid täidetud hoone kasutajate

esitatud nõuded

(en) text

Piisavad teadmised tööstusest,
korraldusest, määrustest ja

menetlustest, mis on seotud
projekteerimiskontseptsioonide

rakendamise ja kavandite üldise
planeerimise ühitamisega

(en) text
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Asutuse nimi TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Asutuse mitteametlik nimi TEST AUTHORITY - BE

Riik Belgia

Aadress Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefon +32 00 00 00 00

Faks

E-post mail@BEtest1.eu
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