
 

DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA
29 listopada 2018

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24, Kraków (budynek główny uczelni)

Zapraszamy już 29 listopada 2018 r. (czwartek), na Dzień Młodego Inżyniera, który odbędzie się na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej (budynek główny uczelni, ul. Warszawska 24). DMI jest organizowane przez miesięcznik „Builder” 
oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

ZACZYNAMY JUŻ OD GODZINY 9.30!

PROGRAM DMI:

SALA 406, PIĘTRO 1V
09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników oraz konsultacje branżowe
10.00 – 10.15 Powitanie uczestników Dnia Młodego Inżyniera – Politechnika Krakowska oraz miesięcznik „Builder”
10.15 – 11.10 wykład wprowadzający – Politechnika Krakowska
11.10 – 12.30 case study – wiedza, praktyka, doświadczenie 

Rozwiązania i technologie w nowoczesnym budownictwie, przedstawione przez wybitnych inżynierów, 
reprezentujący największe firmy z branży budowlanej.

12.30 – 13.00 przerwa/konsultacje branżowe/strefa kariery
13.00 – 15.00 case study – wiedza, praktyka, doświadczenie

Wyzwania inżynierskie, oparte na konkretnych przykładach zrealizowanych inwestycji poprowadzą wybitni 
inżynierowie, reprezentujący największe firmy z branży budowlanej. 

SALA 402, PIĘTRO IV
WARSZTATY Z BIM (REVIT) w programie ćwiczenia dla inżynierów budownictwa z BIM w programie Revit

10.00 – 12.30 „Podstawy modelowania konstrukcji budowlanych w programie Revit” – uczestnicy wezmą udział 
w modelowaniu kilku podstawowych elementów konstrukcyjnych typu ława i stopa, rama żelbetowa, rama 
stalowa, ścienna żelbetowa, strop, strop na blasze trapezowej.

12.30 – 13.00 przerwa/konsultacje branżowe/strefa kariery
13.00 – 14.15 „Trzy modele współpracy architekt – konstruktor” 

Model 1: współpraca na modelach niezależnych z podczytem branży architektonicznej
Model 2: współpraca na pliku centralnym z rozbiciem części architektonicznej i konstrukcyjnej
Model 3: współpraca na pliku centralnym z rozbiciem przegród na tzw. „części”

14.15 – 15.30 „Wyciskanie modelu”, czyli jak z modelu BIM wygenerować dokumentację 2D”
 
UWAGA: WEŹCIE ZE SOBĄ LAPTOPY, ABY WYKONAĆ ĆWICZENIA RAZEM Z PROWADZĄCYM.
Wcześniej zainstalujcie program REVIT – link do pobrania bezpłatnej wersji programu REVIT.: 
https://www.autodesk.pl/products/revit/free-trial

Podczas DMI 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. 

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA IMIENNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJACY UDZIAŁ W DMI
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/87

STREFA KARIERY Poznaj ofertę pracy, praktyk oraz staży Partnerów B4YE! Rozmowy kwalifikacyjne 
na gorąco!ZABIERZ ZE SOBĄ CV!

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Pamiętajcie, aby wziąć ze sobą LAPTOPY, abyście mogli wykonywać zadania podczas Warsztatów BIM.
2. Wszyscy uczestnicy DMI dostaną w ciągu dwóch tygodni, drogą mailową certyfikat potwierdzający udział w DMI
3. Pamiętajcie, aby przynieść ze sobą torby, abyście mogli w nie spakować materiały pomocnicze i fachową literaturę.
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