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WARSZTATY BIM

Swoboda tworzenia - Integracja narzędzi 
modelowania BIM
mgr inż. Paweł Przybyłowicz 
oraz  
mgr inż. Rafał Ślęk 
WSC SZYMANIK i S-ka Sp. z o.o. 

W trakcie warsztatów zaprezentujemy 
i wspólnie przećwiczymy możliwości pełnego 
wykorzystania wybranych narzędzi, tworzenia 
własnych obiektów, komponentów balustrad  
i schodów, kreatywnego wykorzystania 
własnych paneli przegrody strukturalnej 
i współpracy z programami zewnętrznymi 
takimi jak Rhino/Grasshopper3D.  

PAMIĘTAJCIE, ABY PRZYJŚĆ NA WARSZTATY 
Z WŁASNYMI LAPTOPAMI

WYKŁADY

Studia...i co dalej, czyli jak zostać najlepszym architektem 
przed „czterdziestką”? 
arch. Tomasz Osięgłowski oraz arch. Marcin Kościuch  
Ultra Architects Sp. z o.o. 
Inspirujący duet opowie własną historię zawodu i twórczości 
zdradzając Wam, jak jeszcze przed „czterdziestką” zostać 
najlepszym architektem. 

Oblicza zawodu architekta. Moja ścieżka kariery 
dr inż. arch. Rafał Barycz  
Biuro Architektoniczne Barycz  i Saramowicz
Dr Rafał Barycz opowie o satysfakcji z zawodu i pomyśle na 
jego kreację. O tym, czym zajmuje się na co dzień – o pasji 
tworzenia niepowtarzalnych i innowacyjnych projektów.
oraz
arch.  Mirosław Nizio
Nizio Design International 
Architekt opowie o tym jak spełnia się twórczo w swoim 
zawodzie w różnych rolach, odnosząc zawodową satysfakcję 
i sukcesy.

Architektura – tyle ścieżek  rozwoju, ile znajdziemy 
inspiracji… 
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz   
Kuryłowicz & Associates

FORUM MŁODYCH 
ARCHITEKTÓW

Podczas Forum swoją zwycięską pracę „Light 
Scattering Window” zaprezentują laureaci konkursu 
International VELUX Award - Łukasz Gąska, Marta 
Sowińska oraz Kamil Głowacki, studenci Wydziału 
Architektury Politechniki Poznańskiej. 
 
Jeśli też chcesz się znaleźć na scenie 
i zaprezentować swój pomysł - Zapraszamy!! 
1. Krótko zdefiniuj zauważony problem 
2. Pokaż pomysł na jego rozwiązanie 
3. Krótko uzasadnij 

Do 28 lutego br. prześlij nam w prywatnej wiadomości 
na fb lub mailowo (ksiezak@buildercorp.pl) temat 
oraz jednozdaniowe uzasadnienie, czego dotyczy 
poruszany przez Ciebie problem i dlaczego chcesz 
go przedstawić podczas DMA. 
Mogą to być projekty, które realizowałeś podczas 
studiów, prace dyplomowe, konkursowe itp.) 
Zadanie polega na krótkim przedstawieniu 
zaobserwowanego problemu i próbie jego 
projektowego rozwiązania. C
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Dodatkowo KONSULTACJE BRANŻOWE: będziecie mogli porozmawiać z doradcami technicznymi z firm reprezentujacych dostawców 
technologii i usług dla budownictwa, poszerzyć swoją wiedzę na temat materiałów i technologii, które są Wam potrzebne przy 

projektowaniu oraz zapoznać się z materiałami informacyjnymi.
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DROGA DO KARIERY, DROGA DO SUKCESÓW, DROGA DO SATYSFAKCJI Z ZAWODU ARCHITEKTA

Więcej informacji o programie uzyskasz na:   buildercorp.pl  4YoungArchitects  4ya@buildercorp.pl  Zapisy: b4f.buildercorp.pl


