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ADRES REJESTROWY I RODZAJ ORGANIZACJI
Partner Nr

Funkcja
Pełna oficjalna nazwa
organizacji

Politechnika Warszawska

Rodzaj organizacji

EDU‐UNIV

Edukacja

Sektor gospodarki

krajowy
Zasięg
działaności

Status prawny
Status organizacji

NON‐PROFIT

Adres rejestrowy

Armii Ludowej 16

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

Rozmiar

Warszawa

Polska

OSOBA KONTAKTOWA
Tytuł

Dr. Eng.

Imię

Paweł

Nazwisko

Nowak

Wydział

Wydział Inżynierii Lądowej (Zarządzanie w Budownictwie)

Stanowisko

Adiunkt

Adres miejsca j.w.
pracy
Kod pocztowy

Miasto

Kraj
Telefon 1

Region
+48 22 234 6515

Telefon komórkowy
E‐mail

p.nowak@il.pw.edu.pl

Telefon 2
Fax

+48 22 825 7415

Strona www

www.il.pw.edu.pl

OPIS ORGANIZACJI
Ogólny opis organizacji:
Wydział Inżynierii Lądowej został założony w 1915 roku, ale swoją tradycję czerpie z początków XVIII wieku. Studenci,
pobierając nauki, specjalizują się w Inżynierii Lądowej (inżynieria, studia magisterskie i doktoranckie). Wydział ten
oferuje także studia w języku angielskim – Civil Engineering. Ponadto oferta dydaktyczna zawiera studia podyplomowe –
Zarządzanie w Budownictwie. Siedziba Wydziału mieści się przy Armii Ludowej 16, tam znajduje się większość sal
wykładowych oraz laboratoria naukowe. Wielki zbiór wydziałowej biblioteki składa się z ponad 9,500 podręczników oraz
27 polskich czasopism branżowych. Ponadto biblioteka gromadzi specjalne publikacje, blisko związane z poszczególnymi
specjalizacjami.
Wydział zatrudnia 146 wykładowców akademickich, w tym 18 profesorów (10 profesorów tytularnych i 8 profesorów
nadzwyczajnych). Łączna liczba studentów na ponad 2500. W trakcie 90‐letniej historii istnienia Wydziału tysiące
inżynierów opuściło jego mury i w sposób kreatywny wykorzystywali swoją wiedzę inżynieryjną tak w Polsce, jak i za
granicami kraju.
Badania naukowe prowadzone na Wydziale skupiają się na następujących dziedzinach: wytrzymałość materiałów i
budynków, technologia betonu, aspekty rozwoju zrównoważonego w inżynierii lądowej, projektowanie i wdrażanie
nowoczesnych instalacji wodo‐ i chemoodpornych, badania i certyfikaty energetyczne, projektowanie, diagnostyka i
wzmacnianie struktur.
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Wydział współpracuje z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, m.in. University of Michigan w Stanach Zjednoczonych,
Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina (Vilnius Giedyminas Technical University), Moskiwewską
Akademią Inżynierii Lądowej i Akademią Inżynierii Lądowej i Architektury w Dniepropietrowsku, Uniwersytetem w
Liege, Uniwersytetem Technicznym (RWTH) w Akwizgranie (Aachen), Katolickim Uniwersytetem w Leuven (Leuven
Catholic University), Instytutem Badawczym w Ljubljanie (IRMA) oraz Narodowym Instytutem Standaryzacji i
Technologii (NIST) w Gaithensburgu.
Rola organizacji uczestniczącej w proponowanym projekcie
Politechnika Warszawska będzie odpowiedzialna za proces dyseminacji. Celem tego Pakietu jest promowanie PPP jako
narzędzia skutecznej i efektywnej realizacji zadań o charakterze publicznym, a także promocja samego projektu.
Proces dyseminacji powinien zawierać m. in. poniższe elementy:
•

Zaprojektowanie i przygotowanie szczegółowego programu promocji i upowszechniania przedsięwzięć PPP,

•

Promocja projektu TEP‐PPP, jak również jego rezultatów wśród grup docelowych w krajach biorących udział w
projekcie,

•

Publikacje PPP w prasie branżowej w krajach biorących udział w projekcie,

•

Zorganizowanie konferencji PPP w krajach biorących udział w projekcie,

•

Spotkania z reprezentantami rynku PPP w krajach biorących udział w projekcie,

•

Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach branżowych krajowych, jak i międzynarodowych
(promowanie zarówno PPP jak i samego projektu i jego rezultatów),

•

Opracowanie i kolportaż ulotek i innych form dokumentacji pisanej informującej o projekcie do Politechnik i
firm budowlanych w krajach biorących udział w projekcie,

•

Promocja w Internecie (strona www).

Rezultatami pakietu 8 będą:
•

Rezultat nr 1: Materiały dydaktyczne do kursów PPP (Didactic materials for PPP CPD courses),

•

Rezultat nr 2: Materiały dydaktyczne dla szkoleniowców PPP (w formie książek) (tutors’ book on PPP
procedures),

•

Rezultat nr 3: Broszury informacyjne o rynku PPP (uwarunkowania prawne, procedury, projekty etc.) w
krajach partnerów (booklet on state of the art of PPP and PPP Procedures in EU),

•

Rezultat nr 4: Założenia dla Inkubatora PPP (Assumption for PPP Incubator).

Umiejętności i doświadczenie głównych pracowników biorących udział w projekcie Max. 10 wersów (załączyć CV)
Paul Nowak – PhD. Eng. FCIOB, SIDiR, PSMB, wykładowca na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej,
specjalizuje się w zarządzaniu w budownictwie, rozpoznawaniu kwalifikacji w budownictwie.
CV – załączone.

POPRZEDNIE PROJEKTY
Wcześniejsze projekty
Rok
rozpoczęcia

Program
lub
Inicjatywa

Rodzaj
działalności

Numer
identyfikacyjny

Organizacja
partnerska

Nazwa

Strona
www

2005-2006

LdV
(Leonardo
da Vinci)

PP

PL/04/B/P/PP/174 417

Instytut
Zarządzania w
Budownictwie,
Politechnika
Warszawska,
Wydział
Inżynierii

Rozpoznanie
potrzeb i
stworzenie
kształcenia
zawodowego w
dziedzinie
przygotowania i

www.leona
rdo.il.pw.e
du.pl
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2008

LdV

TOI
(Transfer
Innowacji)

PL/06/B/P/PP/1
74014

Lądowej

zarządzania
budową
projektów
infrastrukturalny
finansowanych
przez Unię
Europejską

Politechnika
Warszawska

"Common
Learning
Outcome for
Construction
Managers in EU
– PART I"

www.leona
rdo.il.pw.e
du.pl

"Powszechne
rezultaty
nauczania
menedżerów
budowlanych w
UE – CZESC II"
2009

LdV

TOI
(Transfer
Innowacji)

2009-1-PL1LEO0505016/P3

Politechnika
Warszawska

"Common
Learning
Outcome for
Construction
Managers in EU
– PART II"
"Powszechne
rezultaty
nauczania
menedżerów
budowlanych w
UE – CZESC II"

www.leona
rdo.il.pw.e
du.pl

