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Centrum Szkolenia Zawodowego zaprasza na kurs przygotowawczy do egzaminu na
uprawnienia budowlane w dniach 5 XI - 10 XI 2018. Kurs kierowany jest do magistrów i
inżynierów, którzy złożyli już wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz książki praktyk
zawodowych w Izbie Inżynierów Budownictwa.
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 Kursy organizowane są zwykle dwa razy w roku i kończą się na 7 dni przed planowanym
egzaminem, który przeprowadzają Regionalne Izby Inżynierów Budownictwa. Dedykjowane są
dla:

    
    -  magistrów i inżynierów  ogólnobudowlanych  
    -  magistrów i inżynierów   sieci i instalacji sanitarnych  
    -  magistrów i inżynierów  elektryków  
    -  magistrów i inżynierów w specjalności mostowej  
    -  magistrów i inżynierów w specjalności drogowej  
    -  magistrów i inżynierów w specjalności telekomunikacyjnej  

  

   

  

 w specjalnościach:

    
    -  konstrukcyjno - budowlanych.  
    -  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.   
    -  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

  

   

  

Sposób organizacji kursu został wypracowany na podstawie długoletniej praktyki w
przygotowaniu uczestników do egzaminów. Zdawalność po naszych kursach w ostatnich 2
latach wyniosła 93%.

  

  

Miejsce zajęć - Centrum Szkolenia Zawodowego,
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32 - 020 Wieliczka, ul. Grottgera 58.

  

Cena kursu: 1350 zł

  

Termin najbliższego szkolenia: 5-10.XI.2018

  

Czas trwania kursu: 64 godziny wykładów

  

  

  

    
    -  kurs kierujemy do magistrów i inżynierów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu na
„uprawnienia budowlane”;   
    -  zdawalność po naszym szkoleniu na poziomie powyżej 90%;  
    -  posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;  
    -  szkolenie zostało opracowane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów;  
    -  zapewniamy zakwaterowanie dla kursantów zamiejscowych  
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Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
Centrum Szkolenia Zawodowego
32 – 020 Wieliczka, ul. Grottgera 58
tel. 12 289 04 05 lub tel/fax. 12 289 04 06
tel. kom. 794 420 600
e-mail: beata.kmiecik@csz.pl  , www.csz.pl   (poprzez zakładkę zapisz się na kurs)
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