
Відбудова України
CAS Відбудова України - це практично-орієнтована програма безперервної освіти. 
Вона орієнтована на жінок-біженок з України, які мають професійний зв’язок з 
будівельним сектором, українців, які вже певний час проживають у Швейцарії, а 
також членів гуманітарних організацій, які будуть залучені до відбудови країни.

Сертифікат про підвищення кваліфікації (CAS)

‣ Архітектура, дерево та будівництво

Вихідні компетенції
Під час цієї програми учасники::
–  ознайомляться з принципами сталого розвитку, циркулярної

економіки та енергоефективності у процесах відбудови
–  вивчать та зможуть використовувати методи, інструменти та

програмне забезпечення для оцінки пошкоджень будинків та
інфраструктури

–  зможуть планувати постачання критичних ресурсів
(ланцюги постачання), тимчасове та постійне водо-
та електропостачання, а також дізнаються про роль
енергетичних систем та електростанцій

–  зможуть здійснювати планування населених пунктів,
сільських та міських територій

–  дізнаються про цифрові підходи в будівництві на основі
методу інформаційного моделювання будівель (Building
Information Modelling, BIM)

–  отримають знання для проектування будівель з
використанням дерев›яних та гібридних методів будівництва

–  ознайомляться з політико-правовими рамковими умовами
процесу відбудови України

Цільова аудиторія
Жінки-біженки з України та українці, які тривалий час 
проживають у Швейцарії, з наступним професійним досвідом:
Архітектура | Планування, цивільне та будівельне проектування | 
Інфраструктурні будівлі, енерго- та водопостачання, інжиніринг 
будівельних послуг | Просторове та містобудівне планування, 
розвиток населених пунктів, ландшафтна архітектура 
Збереження історичних пам›яток | Розвиток територій та населених  
пунктів | Природничі та екологічні науки | Компанії-виконавці | 
Політика і влада | Особи, спрямовані на кар›єрні зміни
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Додаткова інформація
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Партнери

Профіль

Назва/ступінь
Сертифікат про підвищення кваліфікації CAS Відбудова України

Кількість кредитів ECTS
12 кредитів ECTS

Умови вступу
Диплом про вищу освіту або професійне досьє

Дати 
23 жовтня 2023 - березень 2024
дні навчання: понеділок/вівторок/середа

Тривалість
Приблизно 4 місяці: 130 контактних уроків / 160 уроків для 
самостійного вивчення

Витрати
CHF 6  '500.– швейцарських франків - витрати можуть бути покриті 
спонсорською компанією (див. розділ «Спонсорство» на сайті)

Розташування
Біль, Люцерн, Рапперсвіль, Цюріх

Інформація, консультації та реєстрація (англійською мовою)
Даня Брехбюлер, +41 32 344 03 30 
danja.brechbuehler@bfh.ch

https://bfh.ch/ahb/cas-відбудова-україни
mailto:danja.brechbuehler%40bfh.ch?subject=CAS%20System%20Eisenbahn

