
 

   

WISBA 2014 

 
WISBA (Wienerberger Sustainable Building Academy- Akademia Zrównoważonego Rozwoju  firmy 
Wienerberger) to program organizowany i finansowany przez firmę Wienerberger w ramach 
współpracy z uczelniami z Austrii, Belgi, Niemiec, Węgier, Polski i Szwajcarii. 
 
WISBA to okazja dla studentów studiów magisterskich: Architektury, Budownictwa oraz Inżynierii 
Środowiska, aby wspólnie pracować w interdyscyplinarnych i międzynarodowych grupach  nad 
projektami związanymi ze zrównoważonym budownictwem. 
  
Program zakłada uzyskanie  5 punktów ECTS . 
 
Od września do grudnia 2014 roku 28 uczniów z 6 krajów będzie pracować w czteroosobowych 
grupach projektowych nad 7 tematami badawczymi realizowanymi pod opieką wybitnych ekspertów z 
zakresu zrównoważonego Budownictwa. 
. 
14 września 2014 roku w Monachium odbędzie się konferencja wprowadzająca a następnie warsztaty 
(łącznie 5 dni). W październiku i listopadzie uczniowie będą spotykać się jeszcze na dwóch  
trzydniowych warsztatach w poszczególnych krajach uczestniczących w programie (Bruksela, 
Budapeszt, Warszawa i Zurych ). 11 grudnia w Wiedniu zaplanowana jest konferencja 
podsumowująca, na której będą prezentowane wyniki projektów. W konferencji będą brali udział 
studenci oraz eksperci opiekujący się poszczególnymi projektami. 
 
WISBA oferuje: 
 

•  5 punktów ECTS; 

•  międzynarodowe doświadczenia; 

•  interdyscyplinarną pracę zespołową; 

•  kontakt z praktyką budowlaną w poszczególnych krajach; 

•  możliwość stażu w firmie Wienerberger i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. 
 
Transport , zakwaterowanie i wyżywienie dla studentów będą finansowane przez 
 firmę Wienerberger. 
 
Tematy projektów : 

• „Różnice w  kryteriach poszczególnych metodyk oceny zrównoważonej  budynków” (Prof. 
Guillaume Habert, Institute for Construction and Infrastructure Management, ETH Zurich ); 

• “Technologie wykorzystujące odnawialne źródła energy w budynkach- analiza LCA I LCC 
(Prof. Alexander Furche, Institute for Structures and Conceptual Design, Leibniz University 
Hannover); 

• Systemy dociepleń w budownictwie murowym- wpływ docieplenia na ścianę (Prof. Florian 
Musso, Institute for Building Construction and Material Science, TU Munich); 

• „ Oszczędność surowców w sektorze budowlanym -  opracowanie nowego konstruktywnego 
projektu dla ścian zewnętrznych”(Prof. Aleksander Panek , Wydział Inżynierii Środowiska , 
Politechnika Warszawska ) 

• „ Metody projektowania i koncepcji budowy budynku, zmniejszające ryzyko przegrzania w 
lecie- ceglane budynki lekkie” (Peter Medgyasszay, Budapest University of Technology and 
Economics)  

• „Konstrukcje murowe  i 7 wymaganie podstawowe- zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych " (Prof. Peter Maydl, Institute of Technology and Testing Building Materials, TU 
Graz) 

• Ślad środowiskowy (Footprint) budynków niemal zero energetycznych-  w porównaniu z 
innymi wskaźnikami oceny. (Karen Allacker, KU Leuven)  

 
Więcej informacji na wisba.wienerberger.com 


