
          

 

 

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA 

16 MARCA 2023 

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  

Gmach Główny PG, Aula główna, poziom 300  

 

Zapraszamy 16 marca 2023 r. (czwartek), na Dzień Młodego Architekta, który odbędzie się na Wydziale Architektury 

Politechniki Gdańskiej . DMA jest organizowane przez miesięcznik „Builder” oraz Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.  
Uczestnictwo w DMA na podstawie obecności na nim (potwierdzonej dodatkowo w dniu 16 marca w punkcie rejestracyjnym Buildera) 

będzie podstawą do zwolnienia z zajęć w czasie trwania wydarzenia.  

 

 

ZACZYNAMY JUŻ OD GODZINY 9.30! 

 

PROGRAM: 

 

09.30  Rejestracja udziału w DMA (stoisko informacyjne miesięcznika Builder, Hol przed Aulą) 

09.30 – 13.15 konsultacje branżowe 

10.00 – 10.10 Powitanie uczestników Dnia Młodego Architekta  – Politechnika Gdańska oraz miesięcznik „Builder” 

10.15 – 11.00 wykład wprowadzający: "Architekt - twórca?", dr inż. arch. Wojciech Targowski 

  Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej 

                             

11.00 – 13.00 CASW STUDY – WIEDZA, PRAKTYKA, DOŚWIADCZENIE  

  Rozwiązania i technologie w nowoczesnym budownictwie, przedstawione przez wybitnych      

                            inżynierów, reprezentujący największe firmy z branży budowlanej.  

 

11.00 – 11.25  "Minimalistycznie, nowocześnie i bezpiecznie" - Minimalistycznie - cienkoprofilowe rozwiązania  

  w systemach przesuwnych SL2000, jak też zabudowy wewnętrzne OF90, Nowocześnie - duże przeszklenia  

  w rozwiązaniach fasadowych i systemach przesuwnych, Bezpiecznie - antywłamaniowość i kuloodporność. 

  Paweł Majchrowski, Kierownik Działu Koordynacji Inwestycji Ponzio Polska   

11.25 – 11.50 „Szklane inspiracje w trosce o klimat i komfort użytkowników” 

                            Monika Naczeńska, Marketing Manager, Saint-Gobain Glass. 

 

11.50 – 12.05 przerwa/konsultacje branżowe/strefa kariery 

 

12.05 – 12.30 „System budowy H+H – od projektu do realizacji” 

                             Piotr Gadomski, Doradca Techniczny H+H Polska 

12.30 – 12.55      „Archicad jako zintegrowana, wielobranżowa platforma wspomagająca projektowanie w technologii 

  BIM. ”, arch. Paweł Przybyłowicz, WSC Witold Szymanik 
 
 

KONSULTACJE BRANŻOWE  - Jak zawsze podczas DMA będziecie mogli porozmawiać z architektami, inżynierami  

i doradcami technicznymi z wiodących firm wykonawczych z branży, poszerzyć swoją wiedzę na temat materiałów  

i technologii, które są Wam potrzebne przy projektowaniu, zebrać specjalnie dla Was przygotowane materiały informacyjne  

i porozmawiać o projektach,  nad którymi obecnie pracujecie. Nasi partnerzy będą też mieć dla Was propozycję praktyk i staży.  

 

CERTYIKAT- 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 platformie Buildera oraz potwierdzenie swojej obecności w dniu 16 marca podczas DMA w rejestracji Buildera, poprzez 

okazanie QR kodu pobranego przy rejestracji online.  
 

LINK DO REJESTRACJI: https://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/207  
 

FACEBOOK/4YOUNGARCHITECTS, WWW.BUILDERCORP.PL 
 

https://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/207

