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REKRUTACJA NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIA 

W ramach projektu pn. „Wykształcony inżynier – pewna praca!” 

1. Certyfikat Kompetencji zawodowych Przewoźnika Drogowego  

2. European Junior Logistician  

 

W dniach 16.05 – 03.06.2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w bezpłatnych 

certyfikowanych szkoleniach, przeznaczonych dla studentów Kierunku Transport – studia stacjonarne 

i niestacjonarne, nabór 2014/2015. Dokumenty można składać w pokoju 305 –  

Kampus ul. Jagiellońska 82 F, 03-301 Warszawa, w następujących terminach: 

 Od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-15:00 

 W soboty 20.05.2017 r. oraz 03.06.2017 r. , w godzinach 08:00-14:00 

W celu otrzymania dodatkowych informacji zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 22 262 88 

25 lub e-mailowego: katarzyna.dobrowolska@uth.edu.pl  

Dokumenty związane z procesem rekrutacji na powyższe szkolenia, będą dostępne w pokoju 305 lub 

będą do pobrania ze strony internetowej http://www.uth.edu.pl/o-uczelni/projekty-ue/projekty-

realizowane/wyksztalcony-inzynier-pewna-praca  

Informacje ogólne dotyczące certyfikowanych szkoleń 

1. Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego  

 Szkolenie ma na celu przygotowanie studentów do zdania certyfikowanego egzaminu 

Kompetencji zawodowych Przewoźnika Drogowego, przeprowadzanego przez Instytut 

Transportu drogowego, 

 Zakres zagadnień objętych egzaminem określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, 

 Początek szkolenia planowany jest na wrzesień/październik 2017 r., szkolenie będzie 

prowadzone  w formie weekendowej, w Kampusie Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 82 F, 03-301 

Warszawa, 

 Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą  

w zakresie przewozu osób i rzecz, a także dla osób zarządzających przedsiębiorstwem 

transportowym. Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych jest podstawą do 

uzyskania Licencji na przewóz drogowy, 

 W warunkach komercyjnych koszt szkolenia + opłata za egzamin, kształtują się na poziomie 

2 300,00 PLN – 3 000,00 PLN.  

2. Certyfikowane szkolenie European Junior Logistician  

 Szkolenie ma przygotować studentów do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminów  

w poniższych obszarach tematycznych: 

a) Postawy biznesu,  
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b) Projektowanie łańcuchów dostaw i rozwiązań logistycznych, 

c) Magazynowanie, 

d) Transport.  

 Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych  

w obszarze logistyki. Certyfikat European Logistician nadawany dożywotnio jest cenionym 

przez przedsiębiorstwa atutem nie tylko w "grze" o pracę, ale także przy planowaniu ścieżki 

rozwoju zawodowego pracowników, 

 Początek szkolenia planowany jest na wrzesień/październik 2017 r., szkolenie będzie 

prowadzone  w formie weekendowej, w Kampusie Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 82 F, 03-301 

Warszawa, 

 W warunkach komercyjnych koszt szkolenia + opłata za egzamin, kształtują się na poziomie 

2 300,00 PLN – 3 000,00 PLN.  

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH!!! 

 

 


