інформація для українських архітекторів
Informationen für ukrainische Architektinnen und
Architekten
Можливості роботи для українських архітекторів у землі
Рейнланд-Пфальц
Назви професій архітектор/ка, дизайнер/ка інтер’єрів, ландшафтний/а архітектор/ка та
містобудівник/ця захищені в Німеччині. Їх можуть використовувати тільки особи, внесені до
професійного реєстру (списку архітекторів) Палати архітекторів землі за місцем проживання
або роботи за однією з чотирьох спеціалізацій. Внесення в цей список дає право архітекторам
подавати будівельну документацію, тобто дозвіл на підписання документів на будівництво, які
подаються до будівельного відомства (Bauamt) для затвердження. Після реєстрації дизайнери
інтер’єрів отримують обмежений дозвіл на подачу будівельної документації відповідно до
своїх професійних завдань.
Кожен, хто хоче працювати фахівцем із планування у землі Рейнланд-Пфальц і використовувати
професійне звання архітектора/ки, дизайнера/ки інтер’єру, ландшафтного/ї архітектора/ки чи
містобудівника/ці, повинен бути внесений до списку архітекторів Палати архітекторів землі
Рейнланд-Пфальц.
Без реєстрації ви також можете працювати в архітектурному бюро, наприклад, як штатний
планувальник, але тоді ви не маєте права подавати будівельну документацію і не маєте права
використовувати захищене професійне звання.
Залежно від того, чи була професійна кваліфікація отримана в ЄС або іншій еквівалентній країні,
чи в третій країні (наприклад, Україна), для внесення до списку архітекторів застосовуються
різні правила:
(a) Якщо ступінь отримано в Україні:
У цьому випадку внесення до списку архітекторів регулюється пунктами 3 - 5 § 5 Закону про
архітекторів землі Рейнланд-Пфальц (ArchG).
До громадян України зазвичай застосовуються наступні вимоги до реєстрації:
-

Щодо вимог до навчання, то можуть бути визнані, наприклад, сертифікати про
кваліфікацію, які дозволять здійснювати професійну діяльність в будь-якій іншій
країні ЄС або еквівалентній країні (регламентоване здійснення професійної
діяльності).

-

Щодо вимог до навчання та практичної діяльності достатній один рік здійснення
професійної діяльності протягом впродовж повного робочого дня (або неповний
робочий день протягом останніх 10 років) в країні ЄС або еквівалентній країні з
нерегульованим та одночасним підтвердженням професійного навчання
відповідно до статті 13 (2) Директиви 2005/36/ЄС. Здійснення професійної
діяльності протягом одного року не потрібно, якщо сертифікат про кваліфікацію
заявника підтверджує проходження регламентованого курсу навчання.

-

Якщо підтверджена професійна кваліфікація значно відрізняється від застосовуваних тут
реєстраційних вимог, то в обох вищезгаданих випадках можуть бути призначені так
звані компенсаційні заходи, щоб збалансувати рівень кваліфікації, наприклад, у вигляді
курсу адаптації (максимум 3 роки) та/або тесту на професійну придатність.

(b) Якщо ступінь отримано в іншій країні ЄС або еквівалентній країні:
У цих випадках диплом або сертифікат про навчання в галузі архітектури автоматично
визнається відповідно до № 1 - 3 пункту 2 § 5 Закону про архітекторів землі (ArchG) у поєднанні
з Директивою 2005/36/EC. У деяких випадках необхідно також виконати практичне завдання
або скласти іспит.
Примітка:
Наведені вимоги до реєстрації описані дуже загально. Тому ми рекомендуємо дізнатися в
Палаті архітекторів про правила, які застосовуються у кожному конкретному випадку, перш ніж
подавати заяву.

Arbeitsmöglichkeiten für ukrainische Architekten und
Architektinnen in Rheinland-Pfalz
Die Bezeichnungen Architekt oder Architektin, Innenarchitekt oder Innenarchitektin,
Landschaftsarchitekt oder Landschaftsarchitektin und Stadtplaner oder Stadtplanerin sind in
Deutschland geschützte Berufsbezeichnungen, die nur von Personen geführt werden dürfen, die bei
der Landesarchitektenkammer ihres Wohn- oder Bürositzes in das Berufsverzeichnis
(Architektenliste) in einer der vier Fachrichtungen eingetragen sind. Mit der Eintragung in die
Architektenliste ist für Architekten auch die Bauvorlageberechtigung verbunden, d.h. die
Berechtigung, Bauantragsunterlagen, die beim Bauamt zur Genehmigung eingereicht werden, zu
unterzeichnen. Innenarchitekt/innen erwerben mit der Eintragung entsprechend ihrer
Berufsaufgaben eine eingeschränkte Bauvorlageberechtigung.
Wer also in Rheinland-Pfalz als Planer oder Planerin arbeiten möchte und dabei die
Berufsbezeichnung Architekt/in, Innenarchitekt/in, Landschaftsarchitekt/in oder Stadtplaner/in
führen möchte, muss sich bei der Architektenkammer RLP in die Architektenliste eintragen lassen.
Ohne Eintragung kann man, z.B. als angestellter Planer, zwar ebenfalls in einem Architekturbüro
arbeiten, ist dann jedoch nicht bauvorlageberechtigt und nicht berechtigt, die geschützte
Berufsbezeichnung zu verwenden.
Je nachdem, ob die Berufsqualifikation im EU- oder gleichgestelltem Ausland oder in einem Drittstaat
(z.B. der Ukraine) erlangt wurde, kommen unterschiedliche Regelungen für die Eintragung in die
Architektenliste zum Tragen:
(a) Wenn der Studienabschluss in der Ukraine erlangt wurde:
In diesem Falle richtet sich die Eintragung in die Architektenliste nach § 5 Abs. 3 - 5 Architektengesetz
Rheinland-Pfalz (ArchG).

Vereinfacht dargestellt können Person aus der Ukraine die Eintragungsvoraussetzungen in der Regel
wie folgt erfüllen:
-

Bezüglich der Studienanforderungen können z.B. Ausbildungsnachweise anerkannt
werden, die in irgend einem anderen EU- oder gleichgestelltem Staat einen
Berufszugang ermöglichen würden (reglementierter Berufszugang).

-

Bezüglich Studienanforderungen und praktischer Tätigkeit reicht ein Jahr lang
Berufsausübung in Vollzeit (oder innerhalb der letzten 10 Jahre in Teilzeit) in einem
EU- oder gleichgestellten Staat mit Nichtreglementierung und gleichzeitigem
Ausbildungsnachweis nach Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG. Die einjährige
Berufserfahrung ist nicht erforderlich, wenn der Ausbildungsnachweis der
antragstellenden Person eine reglementierte Ausbildung belegt.

-

Falls sich die nachgewiesene Berufsqualifikation wesentlich von den hier geltenden
Eintragungsanforderungen unterscheidet, können in beiden oben genannten Fällen zum
Ausgleich des Qualifikationsniveaus sog. Ausgleichsmaßnahmen verlangt werden, z.B. durch
einen Anpassungslehrgang (max. 3 Jahre) und/ oder eine Eignungsprüfung.

(b) Wenn der Studienabschluss in einem anderen EU-Staat oder einem gleichgestellten Staat
erworben wurde:
In diesen Fällen findet in der Fachrichtung Architektur eine automatische Anerkennung des
Studienabschlusses oder Ausbildungsnachweises nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 - 3 ArchG i.V.m. der Richtlinie
EU 2005/36/EG statt. In manchen Fällen muss zusätzlich eine praktische Tätigkeit oder eine Prüfung
absolviert werden.
Hinweis:
Die dargestellten Eintragungsvoraussetzungen sind sehr generell beschrieben. Wir empfehlen daher,
sich vor Antragstellung bei der Architektenkammer über die im Einzelfall geltenden Regelungen zu
erkundigen.

