
Давајќи свој забележителен придонес во започнувањето на дигитализација на градежната 
индустрија, проектот TRAINEE делува кон воведување на БИМ пристапот во градење 
(Информатичко моделирање на градбите) со помош на мултидисциплинарен пристап 
организиран на три нивоа: 

 зголемување на свеста преку промотивни активности 

 развој на програми за обука за БИМ и 

 предлог на соодветен план (патоказ) за воведување на БИМ на национално ниво 

По успешната организација на 6 промотивни настани со повеќе од 300 учесници, проектот 
продолжува со своите активности и го најавува почетокот на пилот-обуките за БИМ 
(Информатичко моделирање на градби). 

Обуките ќе бидат организирани во периодот од 10-21 февруари 2020 година, во рамките 
на Центарот за менаџирање на знаење и вештини. Обуките ќе бидат водени од 
проектниот партнер BIM Academy, од Шпанија. Деталната агенда и местото на одржување 
на обуките ќе бидат објавени на веб-страницата на проектот www.trainee-mk.eu. 

Обуките ќе бидат организирани за различни професионални профили, со цел да се 
опфати целиот циклус на процесот на градење (проектанти, техничари, инженери, 
инвеститори, сопственици и јавна администрација). 
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Пилот Обуки за БИМ (Информатичко моделирање на градби) 
Опис на курсеви за обука 

Програмата за обука е дизајнирана да им обезбеди на архитектите и градежните инженери 
вештини и техничко знаење што ги бараат и инвеститорите и енергетската политика на ЕУ за 
намалување на јазот помеѓу проектираните и реалните енергетски карактеристики на 
градбите и мерливите заштеди на енергија преку воведување на БИМ (Информатичко 
моделирање на градби). 

Наставната програма на обуките се фокусира на развој на основни БИМ вештини и стратегии 
за решавање проблеми. Создавање и модификација на БИМ моделите и елементите во 3Д 
параметарска БИМ околина е високо професионална активност која бара не само специјално 
знаење од областа на градежништвото, туку и вештини за користење специјализиран 
софтвер со кој се овозможува користење на БИМ. Правилно креираниот елемент е важен 
предуслов за понатамошна употреба на информации добиени од БИМ моделот и целосно 
истражување на потенцијалот на БИМ. Затоа, од суштинско значење е практичарите да 
научат не само за теоријата на БИМ, туку неопходно е да научат како да работат со 
специјализиран софтвер за да се гарантира точноста и комплетноста на сите достапни 
информации за елементите кои го чинат објектот. 

Развиени се четири различни програми за обука:  

1. БИМ за инженери, архитекти и техничари (40 часови, класична обука) 

2. БИМ за претставници на власта, купувачи и сопственици (15 часови, „on-line“ обука) 

3. БИМ за изведувачи и инвеститори (40 часови, класична обука) 

4. БИМ за индустрија и произведувачи (15 часови, „on-line“ обука)  
 
Кој може да се пријави на обуките? 

Општи предуслови за следење на обуките под Р. бр. 1 и Р. бр. 3 се: 
- факултетско образование во областа на инженерството; 
- разбирање на потребата за дигитализација на процесите на управување; 
- разбирање на потребата и концептот на трансфер во БИМ; 
- разбирање на концептот на функционирање на инженерски фирми. 

За следење на он-лајн обуките под Р. бр. 2 и Р. бр. 4  нема посебни предуслови. Сепак, 
пожелно е кандидате да се вклучени во постапките за јавни набавки, изведба, производство 
или друг дел од целиот процес на градење . 
 
Како да се пријавите за обука? 

Пријавувањето за обуките се прави најдоцна до 7ми Фебруари 2020, со пополнување на 
он-лајн формуларот за регистрирање достапен на линкот: РЕГИСТРАЦИЈА 
 *Бројот на кандидати кои ќе бидат опфатени со обуките во рамките на проектот е ограничен. 
Проектниот тим по потреба ќе направи селекција на пријавените кандидати. Секој од пријавените 
кандидати ќе добие повратен одговор за статусот на пријавата. 

Обуки за БИМ (Информатичко моделирање на градби) 
Сега достапни во рамките на проектот TRAINEE 

http://trainee-mk.eu/component/icagenda/14-обуки-за-бим-за-архитекти-и-инженери?Itemid=320

