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A 3 éves futamidejű BIMzeED projekt az Európai 
Unió Erasmus programjának keretében valósul 
meg. A kezdeményezés célja az építőipar a közel 
nulla energiaigényű épületek (nZEB) elérése során 
felmerülő kihívásainak áthidalása a BIM (Building 
Information Modelling) alkalmazásával. A projekt 
a szakoktatási és felsőoktatási intézmények 

részére dolgoz ki képzést.  

A szórólap tartalma kizárólag a szerzők felelőssége, nem feltétlen 
tükrözi az Európai Közösség álláspontját.



A BIMzeED projekt átfogó célja 
áthidalni a készségbeli hiányosságokat 
és elősegíteni a munkába állást a 
jelenlegi európai építőipari piacon, 
mindezt azáltal, hogy oktatók, kis- 
és középvállalkozásokban dolgozók, 
művezetők, szakmunkások és más  
építőipari résztvevők meglévő 
készségeit fejleszti.

A BIMZeED megvalósítási lépései:

• Az ismeretek és készségek terén 

jelentkező hiányosságok azonosítása 

a partnerországok felsőoktatási 

intézményeiben, különös tekintettel az 

építőipari digitalizációra a BIM és nZEB 

területek kapcsán.

• Humán tőke fejlesztése az építőiparban 

a felsőoktatási és szakoktatási 

rendszerekben való közreműködéssel.

• Az építőipar támogatása oktatással a 

műszaki, innovációs és digitalizációs fejlődés 

érdekében.

• Tudástranszfer BIM és NZEB terén 

országok között.

• 12-16 modul kidolgozása azzal a céllal, 

hogy elősegítse a BIM és nZEB megértését az 

építőipari képzési programokon belül.

• 120 oktató képzése és továbbképzése 

európai felsőoktatási és szakképző 

intézményekben az új tananyagok és 

továbbadható modulok pilot képzések 

keretében történő oktatásával.

• Tudástranszfer 400-500 építőmérnök és 

építészmérnök diák, építésvezető és kivitelező 

szakember részére foglalkoztathatóságuk 

elősegítése érdekében.

• Oktatók, ipar és Kkv-k közötti kapcsolat 

megerősítése innovatív technológiákkal 

és tanuló közösségek létrehozásával 

(esettanulmányok, helyszíni ipari bemutatók 

megtekntésével).

• Oktatásban és Kkv-kban dolgozók 

foglalkoztathatóságának megerősítése 

üzletfejlesztési együttműködés keretében.


