Zaproszenie na:
SEMINARIUM SZKOLENIOWE
„Dokumentacja geotechniczna i geologiczno – inżynierska w drogownictwie.
Aktualne wymagania prawne. Zmiany komentarze.”
Termin seminarium:

- 29.03.2018 r.

Miejsce seminarium:

- Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i
Ekonomiki Usług
Szczecin ul. Cukrowa 8, budynek Service Inter-Lab sala nr 316 III p.

Czas trwania seminarium: – 1000 – 1430
Program seminarium szkoleniowego:
10 – 1010 Rozpoczęcie seminarium,
1. Obowiązki Inwestora i/lub projektanta przy sporządzaniu dokumentacji
1010 – 1150
geotechnicznych,
2. Badania polowe, gruntów, wyznaczanie parametrów geotechnicznych,
kategorie metod pobierania prób gruntów,
3. Opinie, dokumentacje i projekty geotechniczne oraz dokumentacje
geologiczno-inżynierskie – definicje, wg aktualnych wymagań prawnych i
norm,
4. Kategorie geotechniczne, zakres badań i opis zakresu dokumentacji,
5. Ustalanie
wartości
wyprowadzonych,
charakterystycznych
i obliczeniowych parametrów geotechnicznych,
6. Rodzaje dokumentacji niezbędne dla obiektów budowlanych vs. kategorie
geotechniczne,
1150 – 1210 Przerwa
7. Ogólny podział posadowień w budownictwie drogowym,
8. Konieczność obliczania stanów granicznych vs. likwidacja grup nośności
podłoża (G1 – G4),
9. Geotechniczny odbiór podłoża gruntowego – procedury i zasady,
10. Poprawność przygotowania inwestycji drogowych a rozliczenia inwestycji
unijnych przez CUPT – zasady i błędy,
11. Przykłady
błędów
najczęściej
występujących
w
dokumentacjach
geotechnicznych i geologiczno – inżynierskich i ich możliwe konsekwencje.
00

1410 – 1430

Dyskusja i konsultacje

Prowadzący seminarium – mgr inż. Piotr Jermołowicz
Seminarium szkoleniowe jest odpłatne w wysokości 150 zł (+ 23 % VAT) – tj. 184,50 zł od osoby.
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonywać wyłącznie pocztą elektroniczną na załączonym formularzu,
na adres email: sitkrpos@wp.pl - do 23 marca 2018 r.
Do zgłoszenia należy dołączyć skan dokonanej opłaty. Opłatę za udział w seminarium należy wnieść na
konto SITK RP Oddział w Szczecinie nr konta: 55 1240 3813 1111 0000 4396 0350.
Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu z załączonymi przykładami,
tabelami i normami o zawartości ok. 100 stron, oraz zaświadczenie potwierdzające udział
w seminarium szkoleniowym.
Tel. Kontaktowy organizatora seminarium - 791 912 617

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
NIP: 852-04-10-984

55 1240 3813 1111 0000 4396 0350
REGON 810029399

