
DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA
13 grudzień 2018

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wydział Architektury (ul. Rejtana 16, Warszawa)

PROGRAM DMA:

SALA 4, PARTER
09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników oraz konsultacje branżowe – PARTER
10.00 – 10.15 Powitanie uczestników Dnia Młodego Architekta -  PARTER, sala 4
10.15 – 11.00 „Specyfikacja projektowania obiektów medycznych”, doc. dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski. 

Właściciel pracowni architektonicznej Archimed 
11.00 – 11.30 „Projektowanie: nie tylko architektura”
 arch. Marcin Grzelewski, Współwłaściciel pracowni APA Wojciechowski
11.30 – 12.00 „Być architektem”, arch. Tomasz Konior, Założyciel Konior Studio 

12.00 – 12.30 przerwa/konsultacje branżowe – PARTER

12.30 – 14.30 PARTER (sala 4)
Rozwiązania i technologie w nowoczesnym budownictwie oraz wyzwania architektoniczne, przedstawione 
przez wybitnych architektów, reprezentujących największe firmy z branży budowlanej.

12.30 – 13.00 „Beton licowy – możliwości i wyzwania we współczesnej architekturze”, 
Piotr Dzięgielewski, Koordynator ds. Rozwoju, PERI Polska Sp. z o.o.

13.00 – 13.30 „Detal w ścianach murowanych na przykładzie Systemu Budowy H+H”, 
Robert Janiak, Product Manager, H+H Polska Sp. z o.o.

13.30 – 14.00 „Stal Cor-Ten® w architekturze”, Arkadiusz Krześniak, Business Manager, RUUKKI Polska Sp. z o.o.
14.00 – 14.30 „ArchiTrendy- trendy w stolarce aluminiowej: energooszczędność, światło i przestrzeń”, 

Paweł Majchrowski, Kierownik ds. realizacji obiektowej, PONZIO Polska Sp. z o.o.

SALA 14,  PIĘTRO I
Warsztaty z BIM poprowadzi arch. Paweł Przybyłowicz, WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. 
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają zagadnienia modelowania i koordynacji międzybranżowej BIM 
w programie ARCHICAD.

10.30 – 12.00  Modelowanie BIM
- podstawy pracy przy wykorzystaniu cyfrowego modelu 
- zaawansowane sposoby modelowania elementów budynku 
- złożone narzędzia modelowania - schody, balustrada i przegroda strukturalna

12.00 – 12.30 przerwa/konsultacje branżowe – PARTER

12.30 – 13.45 Współpraca i koordynacja międzybranżowa
- zasady i standardy współpracy międzybranżowej w Open BIM 
- przygotowanie modelu do wymiany międzybranżowej 
- koordynacja wizualna modeli i wykrywanie kolizji w ARCHICADzie

UWAGA: wymagane jest przyniesienie LAPTOPA z zainstalowanym programem ARCHICADa 22 w wersji polskiej 
i POBRANIE PLIKÓW (pliki dostępne przy rejestracji na wydarzenie)

PARTER
Podczas DMA będą miały miejsce dodatkowo KONSULTACJE BRANŻOWE: Jak zawsze będziecie mogli porozmawiać 
z architektami, inżynierami z wiodących firm wykonawczych i doradcami technicznymi z firm, poszerzyć swoją wiedzę na temat 
materiałów i technologii, które są Wam potrzebne przy projektowaniu, zebrać specjalnie dla Was przygotowane materiały 
informacyjne i pomoce, porozmawiać o projektach,  nad którymi obecnie pracujecie.  Pamiętajcie, aby przynieść ze sobą torby, 
abyście mogli w nie spakować materiały pomocnicze i fachową literaturę.

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA IMIENNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W DMA
UWAGA: żeby otrzymać certyfikat konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zarejestrowanie 
się na naszej platformie – link do rejestracji: http://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/88

https://www.dropbox.com/sh/sdnv1qbwwa5e3y0/AAAADeEmCBK-2LrOzGZXHlLRa?dl=0
http://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/88

