Informacja o Akademii Viessmann w pigułce

Nabór na rok 2018/2019 trwa / rozpoczęcie – 2-ga połowa września 2018r.
Kto może zostać słuchaczem
Do szkoły może zapisać się każdy, ale tylko ten kto ma średnie wykształcenie (również bez zdanej matury)
uzyska tytuł technika. Osoby z niższym wykształceniem np. podstawowym lub zawodowym uzyskują
świadectwa ukończenia dwóch kwalifikacji w zawodzie bez tytułu technika. Osoby te po uzupełnieniu
wykształcenia średniego, nawet po kilku latach od chwili ukończeniu akademii mogą wystąpić o nadanie tytułu
technika bez żadnych egzaminów. Nauka w akademii jest od podstaw, tak że mogą uczestniczyć w niej osoby
dotychczas nie związane z branżą.
Program kształcenia Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
System kształcenia: zaoczny // teoria - e-learning (przez internet) na żywo; praktyka – zjazdowo
czas trwania nauki: 2 lata



Pierwszy rok nauki – kurs zawodowy B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po
ukończeniu kursu B.21. – egzamin (teoretyczny i praktyczny) i świadectwo państwowe potwierdzające
kwalifikację w zawodzie.
Drugi rok nauki – kurs zawodowy B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po
ukończeniu kursu B.22. – egzamin (teoretyczny i praktyczny) i świadectwo państwowe potwierdzające
kwalifikację w zawodzie.

Słuchacze posiadający wykształcenie średnie, po pozytywnym zaliczeniu egzaminów z kursów B.21 i B.22,
automatycznie uzyskują tytuł Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (bez dodatkowych
egzaminów) w tym Europass wydany w języku angielskim.
Dodatkowe Kwalifikacje
Ponadto po ukończeniu akademii oprócz świadectwa ukończenia dwóch kwalifikacji w zawodzie oraz dyplomu
technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, otrzymuje się dodatkowo podstawowe uprawnienia i
certyfikaty firmy Viessmann z umieszczeniem nazwiska na stronie internetowej firmy (poza szkołą szkolenia te
są płatne), również dodatkowo można zdobyć uprawnienia państwowe: energetyczne, sep, gazowe (te ostatnie są
nieobowiązkowe i dodatkowo płatne).
Absolwenci po ukończeniu akademii otrzymują również od Urzędu Dozoru Technicznego 5 certyfikatów OZE
(na poszczególne urządzenia), wprowadzonych ustawą w 2014 r. nie ponosząc dodatkowych kosztów oprócz
opłaty za ich wydanie tj. 180 zł każdy.
Natomiast zdobycie tylko tych certyfikatów poza naszą akademią wiąże się z odbyciem 5 tematycznych kursów
gdzie każdy może kosztować od 1,5 do 3 tyś. zł. Ponadto każdy kurs kończy się egzaminem - koszt każdego to
780 zł, plus koszty ich wydania 180 zł każdy. Jak widać koszty ukończenia akademii są znacznie niższe.
System prowadzenia zajęć
Wykłady w akademii odbywają się na platformie internetowej (na żywo) 2 lub 3 razy w tygodniu zawsze o godz.
19.00 (po 2, 3 godz. wykładu)-możesz korzystać z wykładów nie ruszając się z domu. Wykłady te będą też
nagrywane i można będzie je odsłuchać w dowolnym czasie. Natomiast zjazdy stacjonarne na zajęcia praktyczne
w ośrodku szkoleniowym firmy Viessmann, są średnio raz na 3,4 tygodnie weekendowo (soboty, niedziele lub
soboty i niedziele).
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Opłaty
Opłaty za cały cykl kształcenia to 6600 PLN. Płatności można dokonywać w ratach miesięcznych- rata
miesięczna to 330 PLN (przez 20 miesięcy). Jest też opłata wpisowa 250 zł plus opłata dwóch egzaminów-każdy
po około 200 zł (ostateczna kwota za egzamin będzie podana na trzy miesiące przed egzaminem ponieważ jest
uzależniona od zadań wyznaczonych nam przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną OKE)- tak jest w tym roku i
jeżeli nic drastycznego się na rynku nie wydarzy , to pozostanie bez zmian.
Rekrutacja
O wpisaniu kandydata na listę słuchaczy decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłata wpisowego w wysokości 250
zł. Wszyscy kandydaci po wpisaniu na listę będą informowani o pierwszym spotkaniu inauguracyjnym
e-mailem, SMS-em lub telefonicznie pod koniec sierpnia lub w pierwszych dniach września. Informacja o
rozpoczęciu będzie umieszczona również na naszej stronie internetowej z początkiem września.
Zapisz się już teraz - wpłacając wpisowe w wysokości 250 zł automatycznie rezerwujesz sobie miejsce na liście
przyjętych.
Wpłatę wpisowego koniecznie potwierdź telefonicznie pod nr tel: 505-036-015

Opłatę wpisowego należy kierować na adres placówki szkoleniowej firmy Viessmann t.j:
Centrum Edukacji Zawodowej ul. Wiśniowa 26 67-200 Głogów
nr konta: 43 1160 2202 0000 0000 3845 4807
W tytule przelewu: wpisowe, nazwisko imię, oddział Akademii,
np.: wpisowe, Kowalski Jan, oddział Wrocław
Podpisanie umowy o kształcenie w Akademii nastąpi na spotkaniu inauguracyjnym we wrześniu w oddziałach
Akademii Viessmann.
Uwaga. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
W sprawie szczegółów proszę dzwonić pod nr 505-036-015, lub wysłać swój numer telefonu – oddzwonimy.

Z wyrazami szacunku:
Wiesław Zawadzki
Akademia Viessmann
kom.: 505 036 015
e-mail: zawadxki@wp.pl
http://www.viessmann.edu.pl/
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