Oferta SEP

Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest konkurencyjna na rynku.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie.
Zapewniamy wykwaliﬁkowaną kadrę wykładowców – specjalistów
z&nbspudokumentowanym doświadczeniem zawodowym, wpisanych na listę
zweryﬁkowanych wykładowców SEP, rzeczoznawców oraz członków Komisji
kwaliﬁkacyjnych powołanych przez Urząd Regulacji Energetyki.
SEP jest organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwaliﬁkacyjnych
wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i&nbspPolityki Społecznej
z&nbspdnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z&nbspdnia 21 maja 2003 r.) dla osób na
stanowiskach eksploatacji i&nbspdozoru:
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i&nbspsieci elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające, przesyłające i&nbspzużywające energię elektryczną;
Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i&nbspzużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
Grupa 3. Urządzenia, instalacje i&nbspsieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające,
przesyłające, magazynujące i&nbspzużywające paliwa gazowe.
dla prac wykonywanych w&nbspzakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowym.
Kursy kończą się egzaminem państwowym, po zdaniu, którego słuchacze otrzymują
Świadectwa kwaliﬁkacyjne w&nbspwybranych grupach (G1, G2, G3) w&nbsppełnych
zakresach dla stanowisk eksploatacji (E) i&nbspdozoru (D).
Egzaminy przeprowadzane są w&nbsp101 Komisjach kwaliﬁkacyjnych
w&nbspoddziałach na terenie całego kraju.
Świadectwa kwaliﬁkacyjne wydane przez SEP cieszą się uznaniem oraz są honorowane
i&nbspwysoko cenione przez pracodawców w&nbspcałej Unii Europejskiej.
Ponadto Stowarzyszenie Elektryków Polskich prowadzi następujące szkolenia
i&nbspkursy:
Szkolenia z&nbspzakresu „Bezpieczeństwa i&nbsphigieny pracy przy eksploatacji
urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w&nbspzakresie od 0 Hz do
300GHz adresowane do pracowników: służby zdrowia, przemysłu, radiokomunikacji;
Kursy na uprawnienia budowlane w&nbspbranży elektrycznej
i&nbsptelekomunikacyjnej;
Szkolenia termowizyjne i&nbspwarsztaty termowizyjne;
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Kursy kwaliﬁkacyjne do pracy pod napięciem w&nbspsieciach, instalacjach
i&nbspurządzeniach niskiego napięcia;
Szkolenia zawodowe dla instalatorów systemów fotowoltaicznych umozliwiające
zdobycie Certyﬁkatu Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii;
Kursy dotyczące pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego;
Inne szkolenia prowadzone na zlecenia ﬁrm.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje szkolenia i&nbspprzeprowadza egzaminy
również w&nbspjęzyku angielskim.
Szkolenia w&nbspjęzyku angielskim realizowane są dla ﬁrm międzynarodowych
działających w&nbspPolsce, jak również dla polskich pracowników ﬁrm, które świadczą
usługi na innych rynkach.
SEP oferuje merytoryczne szkolenia, na których prezentujemy obiektywną wiedzę
teoretyczno-praktyczną pozbawioną typowego dla szkoleń marketingu.
Szkolenia i&nbspkursy prowadzone przez SEP są gwarancją najwyższej
jakości, niezawodności i&nbspwiarygodności.
Działalność szkoleniową prowadzimy w&nbspnaszych Oddziałach
zlokalizowanych na terenie całego kraju, a&nbsptakże w&nbspCentralnym
Ośrodku Szkoleń i&nbspWydawnictw.
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