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Nemetschek România – de la studenti pentru studenti
Despre-noi

În perioada 24-27 iulie Nemetschek Romania (www.nemetschek.ro) a organizat la Constanta,
primul seminar destinat pregatirii studentilor-instructori de Allplan (proiectare asistata de
calculator în domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor).
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Veniti din întreaga tara, instructorii-studenti urmeaza sa instruiasca – în propriile centre
universitare – grupe de studenti în disciplinele arhitectura, inginerie - constructii (armare,
proiectare si calcul structuri, analiza cu element finit) si inginerie – instalatii (calcul termic,
instalatii de încalzire, ventilatie, sanitare si electrice), precum si în proiectarea drumurilor si a
podurilor.
Întâlnirile au fost gazduite de Universitatea „Ovidius” din Constanta sub directa coordonare a dl.
prof. Virgil Breaban, Decanul Facultatii de Constructii. „Ideea de a organiza o astfel de întâlnire a
fost foarte buna, mai ales într-o locatie asa placuta cum este Constanta. Propunerea mea este sa
permanentizam aceasta actiune prin organizarea anuala a unei „scoli de vara” la Constanta. Ideea
mi sse pare interesanta deoarece am observat ca specialitatile predate în scoala din paleta de
programe Nemetschek, sunt intens utilizate în atelierele de proiectare dupa terminarea studiilor. si
ma refer aici mai ales la programele de calcul si proiectare structuri care sunt prezente în
majoritatea birourilor de proiectare din zona Constanta. Aceasta se datoreaza si foarte bunei
colaborari pe care o avem cu Nemetschek Romania de peste zece ani.” a tinut sa precizeze dl.
prof. Breaban.
În prima zi s-a desfasurat întâlnirea în plen în cadrul careia s-a discutat despre strategia generala
de desfasurare a cursurilor. Aici experienta specialistilor din cadrul Nemetschek Romania s-a
întâlnit cu problemele ridicate de tinerii instructori, iar discutiile au fost foarte aprinse.
„Initiativa de a instrui studenti cu ajutorul altor studenti pare sa aiba rezultate surprinzatoare.
Bariera instructor-cursant dispare acum complet, transmiterea informatiilor fiind astfel mult mai
eficienta.” a spus prof. ing. Dan Pascale, veteran în instruirea în domeniul Allplan Inginerie si
calcul structuri.
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Zilele urmatoare au fost destinate întâlnirilor pe
sectiuni. Pentru fiecare specialitate (dintre cele
prezentate mai sus) s-au facut prezentari ale unor
situatii deosebite, sau ale unor elemente cu grad ridicat
de dificultate din cadrul fiecarei specialitati. De
remarcat aici au fost prezentarile sustinute de prof. ing.
Dan Pascale, de care studentii au fost extrem de
entuziasmati, chiar daca temperatura ridicata a facut
uneori dificila urmarirea expunerilor.
Ultima zi a fost pastrata pentru concluzii.
La seminar au fost prezenti si invitati din afara tarii:
Nicoleta Petrova, Product Specialist HVAC, (Bulgaria) si
Jiri Topic, Sales Manager, SCIA ESA PT (Cehia).
”Studentii mi s-au parut interesati si curiosi sa afle cât
mai multe detalii despre cum functioneaza programul (AX3000 – proiectarea de instalatii) si
despre cum se poate îmbunatati procesul de proiectare asistata de calculator.” a spus Nicoleta
Petrova, Product Specialist HVAC, Nemetschek Bulgaria.
Conform declaratiilor participantilor, întâlnirea a fost nu doar interesanta si utila, ci si placuta,
studentii având ocazia sa-si cunoasca colegii din celelalte centre universitare.

Despre Nemetschek AG
Nemetschek AG, cu cartierul general în Munchen, este singurul producator mondial ce ofera solutii
IT complete pentru constructii, de la proiectare (arhitectura si inginerie), pâna la managementul
constructiei pe toata durata de exploatare a acesteia. Portofoliul de clienti depaseste 270.000
localizati în 142 de tari, programele fiind traduse în 16 limbi (inclusiv româna) si adaptate
standardelor locale în functiune. Nemetschek a fost fondata în 1963 de Prof. Nemetschek si are în
prezent peste 1000 de angajati raspânditi pe tot globul. În anul fiscal 2006 Grupul Nemetschek a
generat vânzari de peste 107,5 milioane de Euro.
Sursa: Nemetschek
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