Kształcenie ustawiczne
Katalog Produktów

WSTĘP
Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę
od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej po organizację,
która w sposób kompleksowy wspiera swoich Klientów w nabywaniu i uzupełnianiu kompetencji,
pozwalających już od najmłodszych lat zaplanować ścieżkę kariery zawodowej i w kolejnych etapach
ją rozwijać. W trakcie dotychczasowej działalności przeszkoliliśmy ponad 45 000 osób i pozyskaliśmy środki
na projekty edukacyjne o wartości prawie 50 000 000 PLN. Mieliśmy okazję współpracować z ponad 300
podmiotami, w tym przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i sektorem edukacji, a grono naszych
Klientów i Partnerów stale rośnie.
Katalog produktów, który mamy przyjemność Państwu zaprezentować, odzwierciedla realizowaną
przez nas strategię Lifelong Learning i jest efektem zarówno ponad 10-letniego doświadczenia organizacji
w branży szkoleniowej, jak również stałych analiz aktualnych i przyszłych potrzeb pracodawców,
funkcjonujących w różnych sektorach oraz rynkach na całym świecie. W naszej ofercie znajdą Państwo
nie tylko autorskie kursy dla różnych grup odbiorców, ale także programy wdrażane przez globalne firmy
i sprawdzone przez tysiące osób w wielu krajach, co gwarantuje ich wysoką jakość oraz uniwersalność.
W niniejszym katalogu przedstawiamy Państwu propozycje produktów z grupy Kształcenie ustawiczne
dedykowanej osobom dorosłym, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, umożliwiające
przygotowanie do wejścia na rynek pracy lub przekwalifikowanie się, a także uzupełnić kompetencje
specjalistyczne wymagane przez pracodawców. Wszystkie programy z tej grupy realizowane są w ramach
międzynarodowych systemów certyfikacyjnych, zgodnych z najbardziej aktualnymi trendami w dziedzinie
edukacji i potwierdzania kwalifikacji zawodowych.
Wszystkim naszym działaniom przyświeca nadrzędny cel dostarczenia pracodawcom przygotowanych
do pracy i wykwalifikowanych pracowników, a osobom, które korzystają z naszych usług edukacyjnych
pomoc w zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia. Prowadzony przez nas monitoring zmian na rynku
pracy oraz współpraca z instytucjami oraz pracodawcami nie tylko z Polski, ale także z innych państw
europejskich, umożliwia nam efektywne reagowanie na zachodzące zmiany, a także podpowiadanie
najlepszych rozwiązań naszym Klientom. Wspierając rozwój nowego modelu szkoleń i certyfikacji
kompetencji zawodowych VCC włączamy się w promocję ujednolicenia systemu potwierdzania kwalifikacji
zawodowych oraz zwiększenia mobilności zawodowej.
Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów.
Zespół Syntea SA
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BUDOWA I UZUPEŁNIANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Spawacz (VCC New Competences)
Program przygotowujący do podjęcia pracy w spawalnictwie. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom uzyskać
kompetencje zawodowe takie jak: wykonanie złącza spawanego w określonej metodzie i pozycji spawania zgodnie
z dokumentacją techniczną, uruchamianie stanowiska i urządzenia spawalniczego oraz regulowania parametrów pracy,
a także kompetencje językowe (język obcy branżowy) i techniczne (IT profilowane zawodowo), umożliwiające podjęcie
pracy w środowisku międzynarodowym.
KORZYŚCI
Spawacz to jeden z najczęściej spotykanych i poszukiwanych zawodów w szeroko rozumianej branży technicznej.
Uczestnicy po zakończeniu zajęć będą potrafili wykonywać złącza spawane zarówno w konstrukcjach prostych,
jak i o wysokim stopniu skomplikowania. Osobę wykonującą prace spawalnicze możemy spotkać zarówno w małych,
jak i dużych zakładach w rożnych gałęziach przemysłu, przy linii produkcyjnej czy wydziale remontowo - naprawczym.
Przygotowany program szkoleniowy, którego realizacja podlega certyfikacji w standardzie VCC, wychodzi naprzeciw
zapotrzebowaniu rynku pracy na fachowców w tej dziedzinie.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

ustawienia modułu finansowego,

zastosowanie elektryczności do spawania
łukowego,

urządzenia spawalnicze,

przepisy BHP p.poż.,

materiały dodatkowe do spawania,

spawanie w praktyce,

oznaczanie i wymiarowanie spoin,

metody przygotowania złączy do spawania,

kwalifikowanie spawaczy,

wytwarzanie stali,

złącza spawane,

spawalność stali,

naprężenia i odkształcenia spawalnicze,

niezgodności spawalnicze,

przegląd procesów spawania,

kontrola i badania złącz spawanych,

spawanie metali nieżelaznych,

przegląd i konsekwencje związane z awarią
spawanych urządzeń,

normy spawalnicze.

Zalecany czas trwania: 224 godziny, w tym:
100 godzin teorii, 64 godziny praktyki oraz 60 godzin języka obcego branżowego.
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręczniki VCC.
Wymagania organizacyjne
Sala szkoleniowa wyposażona w specjalistyczny dla danego zawodu sprzęt i materiały.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Program kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego
certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane rezultaty.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 5 350 zł netto* select zawodowy 2950 zł
select językowy
select IT

1850 zł
1650 zł

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.
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Opiekun osób starszych (VCC New Competences)
Kompleksowy program edukacyjny pozwalający uczestnikom uzyskać wiedzę i kompetencje zawodowe z zakresu
psychologii, etyki, relacji interpersonalnych, pielęgnacji osób starszych, a także uzupełniające je kompetencje
związane z obsługą narzędzi informatycznych przydatnych na stanowisku Opiekuna osób starszych oraz kompetencje
językowe.
KORZYŚCI
Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych i przydatne
do wykonywania zawodów pokrewnych (np. Opiekun dziecięcy). Pozyskane kompetencje pozwolą podjąć pracę
w roli opiekuna osób starszych zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia

podstawy psychologii,

gerontologia,

dietetyka,

podstawy higieny i pielęgnacji,

pierwsza pomoc przedmedyczna,

komunikacja interpersonalna,

etyka w zawodzie opiekuna,

wiadomości z zakresu BHP i p. poż.

Zalecany czas trwania: 228 godzin, w tym:
69 godziny teorii, 69 godziny praktyki, 30 godzin IT oraz 60 godzin języka obcego branżowego.
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręczniki VCC.
Wymagania organizacyjne
Sala szkoleniowa wyposażona w specjalistyczny dla danego zawodu sprzęt i materiały.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem egzaminu jest otrzymanie
międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane rezultaty.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 5 150 zł netto* select zawodowy 2950 zł
select językowy
select IT

1850 zł
1650 zł

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Sekretarka (VCC New Competences)
Kompleksowy program łączący kompetencje zawodowe, informatyczne i językowe, pozwalający uczestnikom
uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu sekretarki/sekretarza
lub asystentki/asystenta zarządu.
KORZYŚCI
Uczestnicy po ukończeniu programu będą potrafili sprawnie realizować wszelkie zadania związane z obsługą biura
oraz recepcji. Podniosą swoje kompetencje z zakresu szeregu umiejętności łączących różne dziedziny biznesu,
w tym elementy obsługi urządzeń biurowych, programów komputerowych, jak również kompetencje interpersonalne
i językowe. Uzyskane umiejętności ułatwią absolwentom kursu znalezienie zatrudnienia w firmach bądź instytucjach
publicznych na stanowiskach związanych z obsługą biura lub sekretariatu.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia

autoprezentacja,

przyjmowanie gości i partnerów,

elementy negocjacji,

komunikacja interpersonalna

i eliminowanie barier komunikacyjnych,

zarządzanie czasem,

prowadzenie rozmów telefonicznych,

redagowanie korespondencji,

systemy rejestrowania korespondencji,

planowanie, koordynowanie

i rozliczanie podróży służbowych,

obsługa urządzeń biurowych,

asertywność w pracy,

radzenie sobie ze stresem.

Zalecany czas trwania: 228 godzin, w tym:
64 godziny teorii, 64 godziny praktyki, 40 godzin IT oraz 60 godzin języka obcego branżowego.
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręczniki VCC.
Wymagania organizacyjne
Sala szkoleniowa wyposażona w specjalistyczny dla danego zawodu sprzęt i materiały.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem egzaminu jest otrzymanie
międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane rezultaty.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 5150 zł netto* select zawodowy 2950 zł
select językowy
select IT

1850 zł
1650 zł

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Florysta (VCC New Competences)
Kompleksowy program edukacyjny dostarczający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne
z obszaru projektowania i wykonywania różnych form dekoracji roślinnych oraz w zakresie obrotu materiałem
florystycznym. Obszar zawodowy uzupełniony został o wykorzystanie narzędzi IT przydatnych w pracy Florysty
oraz elementy języka obcego branżowego.
KORZYŚCI
Absolwenci programu będą potrafili przygotować stanowisko pracy florysty oraz materiały do tworzenia dekoracji.
Ponadto nabędą umiejętności projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych różnego typu, pakowania
i przygotowywania do transportu materiałów oraz gotowych wyrobów florystycznych, stylizowania wnętrz
przy pomocy roślin, sprzedaży materiałów florystycznych oraz przygotowywania wystaw roślinnych lub kompozycji
florystycznych. Pozyskane kompetencje umożliwią absolwentom kursu znalezienie zatrudnienia w kwiaciarniach,
firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, na rynku hurtowym materiałów florystycznych, w hotelach
czy we własnych przedsiębiorstwach florystycznych.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

historia dekoracji roślinnych

z elementami historii sztuki,

materiałoznawstwo florystyczne,

nieroślinny materiał florystyczny,

estetyczne podstawy florystyki,

kompozycje florystyczne,

florystyczna dekoracja wnętrz,

kompozycje wysadzane w pojemnikach,

kompozycje okolicznościowe: ślubne,

żałobne, wielkanocne,

zasady pakowania materiałów

i wyrobów florystycznych,

marketing we florystyce.

Zalecany czas trwania: 170 godzin, w tym:
40 godzin teorii, 45 godzin praktyki, 25 godzin IT oraz 60 godzin języka obcego branżowego.
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręczniki VCC.
Wymagania organizacyjne
Sala szkoleniowa wyposażona w specjalistyczny dla danego zawodu sprzęt i materiały.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem egzaminu jest otrzymanie
międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane rezultaty.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 4 450 zł netto* select zawodowy 2350 zł
select językowy
select IT

1850 zł
1250 zł

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Grafik komputerowy (VCC New Competences)
Program edukacyjny ukierunkowany na opanowanie wiedzy, która przygotowuje do sprawnego
i efektywnego wykorzystywania tajników modyfikacji i twórczej działalności w obrębie grafiki wektorowej i rastrowej.
Kształcenie uzupełnione zostało o język obcy zawodowy, dzięki czemu absolwent posada umiejętności niezbędne
do podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym.
KORZYŚCI
Uczestnicy po zakończeniu programu nabędą umiejętności w zakresie operowania w środowisku oprogramowania
związanego z grafiką rastrową i wektorową, modyfikacji obrazów i obiektów grafiki rastrowej i wektorowej
oraz przygotowania materiałów graficznych według oczekiwań i wytycznych zamawiającego. Ponadto certyfikacji
podlegają elementy z zakresu organizacji czasu pracy, kontaktów interpersonalnych oraz technik e-marketingu.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

aspekty multimedialne,

animacja i modyfikacja obrazu,

modyfikacja dźwięku,

przygotowanie materiału do

publikacji,

tworzenie znaków identyfikacji

wizualnej oraz komponentów
reklamowych z wykorzystaniem
gotowych obiektów,

modyfikacja i retusz zdjęć,

uwypuklanie elementów składowych
oraz stosowanie filtrów,

techniki multimedialne w zakresie
obróbki grafiki, dźwięku, montażu,

techniki tworzenia animacji, korekcji
oraz separacji materiałów
multimedialnych.

Zalecany czas trwania: 228 godzin, w tym:
84 godziny teorii, 84 godziny praktyki, 60 godzin języka obcego branżowego.
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręczniki VCC.
Wymagania organizacyjne
Sala szkoleniowa wyposażona w komputery o wysokiej wydajności oraz oprogramowanie do tworzenia grafiki
wektorowej i rastrowej.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem egzaminu jest otrzymanie
międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane rezultaty.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 5 550 zł netto* select zawodowy 4250 zł
select językowy

1850 zł

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Logistyk/Spedytor (VCC New Competences)
Kompleksowy kurs przygotowujący do wykonywania zawodu Logistyk/Spedytor. Obejmuje zarówno moduł
zawodowy, poruszający tematykę organizacji transportu, zarządzania flotą, opracowywania instrukcji wysyłkowych
i materiałów informacyjnych dla Klientów, organizacji wyładunku towarów lub załadunku, jak również elementy
języka obcego branżowego oraz narzędzi informatycznych. Ukończenie wszystkich modułów kursu umożliwia pełne
przygotowanie do pracy w branży logistycznej.
KORZYŚCI
Obecnie logistycy i spedytorzy są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Osoba, która ukończyła kurs
Logistyk/Spedytor może pracować jako specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, referent spedycyjny,
kierownik magazynu czy punktu ładunkowego, sprzedawca usług spedycyjnych, dyspozytor, organizator
przewozów, specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu, kierownik floty, specjalista ds. logistyki, kierownik
działu spedycji itp.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia

podstawy logistyki,

zarządzanie łańcuchem dostaw,

transport i zarządzanie flotą

transportową,

spedycja,

rynek usług logistycznych.

zarządzanie zapasami,

magazyn jako obiekt logistyczny,

centra logistyczne,

rola informacji w logistyce.

Zalecany czas trwania: 240 godzin, w tym:
70 godzin teorii, 60 godzin praktyki oraz 50 godzin IT oraz 60 godzin języka obcego branżowego.
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręczniki VCC.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i komputer.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem egzaminu jest otrzymanie
międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane rezultaty.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 5 350 zł netto* select zawodowy 3250 zł
select językowy
select IT

1850 zł
2250 zł

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Organizator ruchu turystycznego (VCC New Competences)
Program przygotowujący specjalistów posiadających kompetencje zarówno w zakresie organizowania ruchu
turystycznego, jak i jego obsługi. Po ukończeniu wszystkich elementów kursu, obejmujących moduł zawodowy,
informatyczny (obsługa programów wykorzystywanych w turystyce) oraz język obcy branżowy, uczestnicy są gotowi
do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystycznym.
KORZYŚCI
Zapotrzebowanie na usługi turystyczne generuje konieczność kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów,
którzy będą w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientów. Po ukończeniu programu absolwent posiada wiedzę
z zakresu praktyk obowiązujących w branży związanej z turystyką, a także niezbędne kompetencje w obszarze
znajomości języka obcego branżowego, co umożliwia mu podjęcie pracy w szeregu firm związanych z sektorem
świadczenia usług turystycznych na terenie Polski i za granicą (np. agencje turystyczne, tour-operatorzy, biura
podróży itp.).
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

podstawy i formy turystyki,

geografia turystyczna i krajoznawstwo,

systemy rezerwacji i dystrybucji miejsc,

kultura i cywilizacje,

komunikacja interpersonalna, międzykulturowa,

pedagogika i animacja czasu wolnego,

zasady zarzadzania przedsiębiorstwem

turystycznym,

określanie polityki handlowej tour-operatora,

zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne,

zasady programowania produktów i usług

turystycznych,

negocjacje i zawieranie umów z dostawcami usług

turystycznych,

kultura obsługi Klienta oraz współpraca

z Kontrahentami.

Zalecany czas trwania: 220 godzin, w tym:
60 godzin teorii, 50 godzin praktyki, 50 godzin IT oraz 60 godzin języka obcego branżowego.
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręczniki VCC.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i komputer.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem egzaminu jest otrzymanie
międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane rezultaty.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 5 150 zł netto* select zawodowy 2650 zł
select językowy
select it

1850 zł
2250 zł

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Trener (VCC Select Competences)
Program edukacyjny zaprojektowany w sposób zapewniający uczestnikom pogłębienie kompetencji niezbędnych
w pracy trenera. Jego ukończenie umożliwia specjalistom różnych branż o bogatym doświadczeniu zawodowym
rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze edukacyjnym. Praktyczny charakter zajęć umożliwia
poznanie metod nauczania, które przydatne będą podczas realnych sytuacji szkoleniowych.
KORZYŚCI
Po odbyciu kursu uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne kompetencje wymagane podczas prowadzenia
szkoleń, wykładów, prezentacji czy warsztatów. Absolwenci będą przygotowani do przeprowadzania analiz
i diagnozowania potrzeb szkoleniowych. Kurs podnosi kwalifikacje oraz umiejętności osób pracujących w charakterze
trenera, jak też osób które chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie opracowywania programów szkoleniowych,
prowadzenia kursów oraz ich ewaluacji.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

diagnoza potrzeb szkoleniowych,

opracowywanie programów szkoleniowych,

metody prowadzenia zajęć,

psychologia pracy z grupą - procesu grupowego,

komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń,

socjotechniki,

trudne sytuacje podczas szkoleń,

tworzenie prezentacji,

ewaluacja procesu szkoleniowego.

Zalecany czas trwania: 30 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik VCC.
Wymagania organizacyjne
Sala szkoleniowa wyposażona w specjalistyczny dla danego zawodu sprzęt i materiały.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem egzaminu jest otrzymanie
międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane rezultaty.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 1400 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
Kształcenie ustawiczne | Budowa i uzupełnianie kompetencji zawodowych
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PROFILOWANE KOMPETENCJE DLA SEKTORA HOSPITALITY I LOTNICTWA
Jakość obsługi w turystyce (Aptech Aviation & Hospitality Academy)
Poprzez udział w zajęciach uczestnicy zdobędą kompetencje, które pozwolą na efektywne
i sprawne świadczenie usług w sektorze turystyki. Program został oparty na materiałach lidera rozwiązań
edukacyjnych w branży turystycznej – firmy Aptech Limited oraz opracowany zgodnie z metodyką certyfikacji VCC.
KORZYŚCI
Po ukończeniu programu absolwenci zdobędą umiejętność efektywnej obsługi Klienta w sektorze turystycznym.
Dzięki wyspecjalizowanym i wszechstronnym zagadnieniom poruszanym podczas kursu, uzyskają wiedzę o zasadach
kulturowych panujących w różnych regionach świata. Wykorzystując nowo zdobyte umiejętności będą w stanie
funkcjonować w branży turystycznej jako wysoko wykwalifikowani pracownicy agencji turystycznych,
tour-operatorów, animatorów czy podmiotów hotelarskich.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia

podstawowe pojęcia w turystyce,

komunikacja interpersonalna,

bariery skutecznej komunikacji,

etykieta rozmów telefonicznych,

etykieta korespondencji elektronicznej,

podstawowe zasady obsługi Klienta,

rodzaje reklamacji.

Zalecany czas trwania: 40 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA akredytowany przez Aptech Limited.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i komputer.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze prezentowanej
tematyki, a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Na zakończenie zajęć przeprowadzone zostaną testy teoretyczne. Pozytywny wynik testów gwarantuje otrzymanie
przez uczestnika certyfikatu Syntea SA z akredytacją Aptech Limited. Dzięki obecności marki Aptech w 35 krajach
na świecie uzyskane certyfikaty znacząco zwiększają możliwości budowania i rozwoju kariery zawodowej
na międzynarodowym rynku pracy.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 1 950 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Zarządzanie w turystyce (Aptech Aviation & Hospitality Academy)
Program pozwala uczestnikom uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne z dziedziny zarządzania
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szeroko rozumianej branży turystycznej.
KORZYŚCI
Udział w zajęciach przygotowuje uczestników do efektywnego zarządzania firmą o profilu turystycznym. Dostarcza
kompetencji menedżerskich niezbędnych do prowadzenia zarówno małego przedsiębiorstwa turystycznego,
jak również zarządzania procesami biznesowymi w dużych firmach, jak sieci hoteli, biura podróży, ośrodki
wypoczynkowe i rekreacyjne.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

terminologia stosowana w turystyce,

project study,

marketing strategiczny w turystyce,

zarządzanie talentami.

Zalecany czas trwania: 40 godziny
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA akredytowany przez Aptech Limited.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i komputer.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze prezentowanej
tematyki, a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Na zakończenie zajęć przeprowadzone zostaną testy teoretyczne. Pozytywny wynik testów gwarantuje otrzymanie
przez uczestnika certyfikatu Syntea SA z akredytacją Aptech Limited. Dzięki obecności marki Aptech w 35 krajach
na świecie uzyskane certyfikaty znacząco zwiększają możliwości budowania i rozwoju kariery zawodowej
na międzynarodowym rynku pracy.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 1 950 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Personel pokładowy linii lotniczych (Aptech Aviation & Hospitality Academy)
Program przygotowujący do podjęcia pracy w charakterze personelu pokładowego – stewardessy/stewarda,
opracowany przez specjalistów z największych linii lotniczych z myślą o zagwarantowaniu profesjonalnej kadry.
Uczestnicy dowiedzą się o wymaganiach stawianych przed kandydatami do tego zawodu oraz najważniejszych
aspektach pracy w lotnictwie.
KORZYŚCI
Uczestnicy w trakcie zajęć poznają zasady pracy personelu pokładowego oraz szczegółowe przepisy obowiązujące
w branży lotniczej. Będą posiadali niezbędne kompetencje do podjęcia prestiżowej pracy w charakterze członka
zespołu pokładowego. Dodatkowa wiedza z zakresu transportu towarów niebezpiecznych (DGR) zwiększy
atrakcyjność absolwenta kursu w oczach potencjalnych pracodawców.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

historia lotnictwa,

typy statków powietrznych,

budowa samolotów, aerodynamika,

rodzaje i kategorie lotnisk,

Crew Resource Management,

ubiór, fryzura, make-up,

instrukcja bezpieczeństwa

dla pasażerów,

serwis na pokładzie,

ćwiczenia praktyczne,

wyposażenie awaryjne,

procedury bezpieczeństwa

na lotnisku,

towary niebezpieczne,

możliwości rozwoju w pracy

stewardessy/stewarda.

Zalecany czas trwania: 40 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA akredytowany przez Aptech Limited.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i komputer.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze prezentowanej
tematyki, a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Na zakończenie zajęć przeprowadzone zostaną testy teoretyczne. Pozytywne zaliczenie testów gwarantuje
uzyskanie certyfikatu Syntea SA z akredytacją Aptech oraz certyfikatu DGR.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 2 250 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Personel obsługi naziemnej (Aptech Aviation&Hospitality Academy)
Program edukacyjny, który przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze personelu, zajmującego się obsługą
statków powietrznych na terenie portu lotniczego. Podczas opracowywania szkolenia wykorzystano doświadczenia
specjalistów z kilkunastu krajów świata.
KORZYŚCI
Dzięki kompleksowemu podejściu do tematu uczestnik programu zdobędzie kompetencje umożliwiające podjęcie
pracy w charakterze pracownika linii lotniczych, lotnisk, pracownika ds. obsługi płytowej, agenta ds. operacyjnych,
agenta ds. koordynacji rejsu, agenta ds. obsługi pasażerskiej czy agenta ds. zagubionego bagażu. Dzięki modułowi
poświęconemu obsłudze towarów niebezpiecznych uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat wymagany
przez pracodawców, co dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność na rynku pracy.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia

sposoby poszukiwania pracy,

podstawy lotnictwa,

przemysł lotniczy,

bezpieczeństwo na płycie lotniska,

serwis obsługi naziemnej.

Zalecany czas trwania: 40 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA akredytowany przez Aptech Limited.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i komputer.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze prezentowanej
tematyki, a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Na zakończenie zajęć przeprowadzone zostaną testy teoretyczne. Pozytywne zaliczenie testów gwarantuje
uzyskanie certyfikatu Syntea SA z akredytacją Aptech oraz certyfikatu uprawniającego do obsługi materiałów
niebezpiecznych DGR.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 2 850 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Basic Cargo
Rynek towarowego transportu lotniczego przeżywa rozkwit, coraz więcej firm handlowych
i producentów decyduje się na ten rodzaj transportu. Wraz ze wzrostem skali przewozów rodzi się zapotrzebowanie
na przeszkoloną kadrę, która jest w stanie zagwarantować bezpieczny, sprawdzony i bezproblemowy transport
różnego rodzaju towarów. Szkolenie z transportu towarów drogą lotniczą umożliwia zdobycie kompetencji
w tym obszarze według aktualnych przepisów międzynarodowych i krajowych.
KORZYŚCI
Po odbyciu szkolenia uczestnicy posiadają wiedzę o zasadach i przepisach obowiązujących podczas planowania
transportu drogą lotniczą. Umożliwi im to podjęcie pracy w szeregu firm związanych z dynamicznie rozwijającym się
transportem lotniczym.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia

przepisy ICAO,

przepisy IATA,

przepisy krajowe,

praktyczne przykłady.

Zalecany czas trwania: 16 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i komputer.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze prezentowanej
tematyki, a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Na zakończenie zajęć przeprowadzone zostaną testy teoretyczne. Pozytywne zaliczenie testów gwarantuje
uzyskanie certyfikatu Syntea SA poświadczającego ukończenie szkolenia.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 1 200 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
16

Kształcenie ustawiczne | Profilowane kompetencje dla sektora Hospitality i Lotnictwa

Transport towarów niebezpiecznych DGR
Szkolenia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych drogą lotniczą są wymagane obowiązującymi przepisami
prawa. Ich odbycie jest warunkiem koniecznym do podjęcia pracy na wielu różnych stanowiskach
w przedsiębiorstwach związanych z transportem towarów drogą lotniczą. Program szkolenia zgodny
jest z przepisami ICAO i IATA.
KORZYŚCI
Absolwenci kursu poznają aktualne przepisy dotyczące wysyłki towarów niebezpiecznych drogą lotniczą. Po odbyciu
szkolenia absolwent posiada wiedzę z zakresu przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych drogą
lotniczą, które umożliwiają podjęcie pracy w charakterze spedytora lotniczego, logistyka oraz w przedsiębiorstwach
wysyłających towary sklasyfikowane jako niebezpieczne i w liniach lotniczych. Osoby już pracujące w branży mają
obowiązek przechodzić kursy odświeżające co 2 lata.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia
Program szkolenia uzależniony jest od kategorii DGR i posiada potwierdzenie
zgodności z obowiązującymi przepisami Międzynarodowej Organizacji
Lotnictwa Cywilnego wystawione przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Zalecany czas trwania: w zależności od kategorii.
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA oraz podręcznik IATA.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i komputer.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze prezentowanej
tematyki, a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczani oraz legitymujący się
certyfikatem DGR kategorii 6.
Certyfikacja
Na zakończenie zajęć przeprowadzone zostaną testy teoretyczne. Pozytywne zaliczenie testów gwarantuje
uzyskanie certyfikatu Syntea SA poświadczającego ukończenie szkolenia.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: DGR kategorii 6: 2 200 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Substancje zakaźne i radioaktywne
Szkolenie dotyczące transportu i przygotowania do transportu materiałów zakaźnych i radioaktywnych. Program
kursu zgodny jest z przepisami IATA.
KORZYŚĆI
Po odbyciu szkolenia kursanci posiadają wiedzę z zakresu zasad i przepisów obowiązujących podczas planowania
transportu materiałów zakaźnych i radioaktywnych. Kurs dedykowany jest osobom pracującym na stanowisku
spedytora lotniczego, logistyka, w charakterze personelu medycznego oraz pracownika firmy farmaceutycznej.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia

przepisy ICAO,

przepisy IATA,

przepisy krajowe,

case study.

Zalecany czas trwania: 12 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i komputer.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze prezentowanej
tematyki, a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Na zakończenie zajęć przeprowadzone zostaną testy teoretyczne. Pozytywne zaliczenie testów gwarantuje
uzyskanie certyfikatu Syntea SA poświadczającego ukończenie szkolenia.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 950 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Transport towarów łatwo psujących się
Szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy i kompetencji z zakresu transportu towarów łatwo psujących się drogą
lotniczą. Jego ukończenie umożliwia podjęcie pracy na wielu różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach związanych
z tym obszarem. Program szkolenia zgodny jest z przepisami IATA.
KORZYŚCI
Po odbyciu szkolenia absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zasad i przepisów obowiązujących podczas planowania
transportu towarów łatwo psujących się drogą lotniczą. Tematyka poruszana podczas szkolenia jest niezbędna
w pracy spedytora lotniczego, logistyka, personelu linii lotniczych, jak również firm wysyłających towary
sklasyfikowane jako łatwo psujące się.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia

przepisy ICAO,

przepisy IATA,

przepisy krajowe,

case study.

Zalecany czas trwania: 8 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i komputer.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze prezentowanej
tematyki, a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Na zakończenie zajęć przeprowadzone zostaną testy teoretyczne. Pozytywne zaliczenie testów gwarantuje
uzyskanie certyfikatu Syntea SA poświadczającego ukończenie szkolenia.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 650 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Transport lotniczy dla handlowców i logistyków
Kurs dedykowany handlowcom i logistykom działów spedycyjnych, mającym styczność z transportem towarów drogą
powietrzną. Program szkolenia ma na celu dostarczenie kompetencji podczas współpracy pracowników działów
handlowych i logistycznych z branżą lotniczą.
KORZYŚCI
Po odbyciu szkolenia absolwent posiada wiedzę z zakresu przepisów dotyczących transportu lotniczego. Ponadto
nabędzie umiejętności związane z negocjacjami z przedsiębiorstwami lotniczymi, zasadami naliczania stawek
oraz opłat. Ukończenie kursu zwiększa szanse na podjęcie pracy w szeregu firm związanych z dynamicznie
rozwijającym się transportem lotniczym.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

rola i funkcjonowanie portów lotniczych,

rola i funkcjonowanie linii lotniczych,

przepisy międzynarodowe i krajowe,

rola i funkcjonowanie agentów cargo i agentów handlingowych,

case study.

Zalecany czas trwania: 16 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i komputer.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze prezentowanej
tematyki, a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Na zakończenie zajęć przeprowadzone zostaną testy teoretyczne. Pozytywne zaliczenie testów gwarantuje
uzyskanie certyfikatu Syntea SA poświadczającego ukończenie szkolenia.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 1200 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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NOWOCZESNE KOMPETENCJE W OBSZARZE IT
Wprowadzenie do Maya (Aptech Arena Animation)
Udział w zajęciach pozwala uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze grafiki 3D
z wykorzystaniem programów Autodesk Maya i Adobe Photoshop.
KORZYŚCI
Po ukończeniu kursu jego uczestnicy będą mogli podjąć pracę wszędzie tam, gdzie wymagana jest podstawowa
znajomość zagadnień grafiki 3D lub programu Maya np. w studiach post-produkcyjnych czy agencjach reklamowych.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

budowa i funkcjonowanie programu Maya (interfejs, podstawowe moduły, projekt itp.),

podstawowe typu geometrii (poligonowa, SDS, NURBS),

podstawy modelowania w przedstawionych typach geometrii,

podstawy oświetlenia,

podstawy teksturowania,

podstawy cieniowania (definiowania materiałów).

Zalecany czas trwania: 40 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA akredytowany przez Aptech Limited.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery
z zainstalowanymi programami Autodesk Maya oraz Adobe Photoshop.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada
autoryzację firmy Aptech Limited.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 2 500 netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Animacja 3D (Aptech Arena Animation)
Udział w zajęciach pozwala uczestnikom rozwinąć teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne
w zakresie tworzenia animacji 3D. Kandydaci powinni znać podstawy Maya 3D oraz Animacji 2D. Podczas zajęć
wykorzystywane są narzędzia typu: Autodesk Maya, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop.
KORZYŚCI
Kompetencje uzyskane przez uczestników podczas kursu umożliwią samodzielne tworzenie prostych animacji 3D,
tym samym podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność tworzenia tego typu animacji
(np. przemysł filmowy/reklamowy/gry komputerowe).
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

timing oraz spacing w animacji,

interpolacja parametrów w animacji 3D (function curves

i ich interpolacje),

dlaczego warto animować ręcznie a nie przy użyciu

symulacji?,

masa i zachowanie energii,

mocne pozy,

techniki Blend-Shape (morfing),

Set Driven Key – tworzenie oraz łączenie atrybutów,

Constarains – łączenie obiektów,

animacja po ścieżkach,

szkielet oraz związane z nim pojęcia (np. IK/FK),

łączenie szkieletów i modeli.

Zalecany czas trwania: 40 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA akredytowany przez Aptech Limited.
Wymagania organizacyjne
Sala komputerowa wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny
i tablicę. Komputery z zainstalowanymi programami Autodesk Maya, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe
Photoshop.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada
autoryzację firmy Aptech Limited.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 2 500 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.
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Maya – zaawansowany rendering (Aptech Arena Animation)
Udział w zajęciach pozwala uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności zaawansowanego cieniowania, oświetlania
oraz renderowania scen 3D w programie Maya. Kandydaci powinni posiadać umiejętności porównywalne
z ukończeniem kursu Wprowadzenie do Maya 3D. Wymagana jest znajomość podstaw Maya, Adobe
Photoshop/Illustrator/Premiere/After Effects. Wskazana jest również znajomość zagadnień związanych
z oświetleniem (np. w fotografii) i malarstwem (np. barwa/kolor). Kurs przewiduje tutoring, związany z tworzeniem
fotorealistycznej wizualizacji 3D.
KORZYŚCI
Uczestnicy po zakończeniu zajęć będą w stanie samodzielnie tworzyć zaawansowane cieniowania, oświetlania
oraz renderowania scen 3D w programie Maya. Pozyskana kompetencja umożliwia podjęcie pracy w miejscach, gdzie
tworzone są wizualizacje/animacje 3D takich, jak: agencje reklamowe, studia architektoniczne czy firmy zajmujące się
produkcją/postprodukcją grafiki i animacji 3D.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia*

Mental Ray,

rendering na warstwach,

Shade tree – sposób na tworzenie zaawansowanych shaderów,

IPR – szybki podgląd shadera,

Displacement,

mia_material_x – zaawansowany shader do celów wizualizacji architektonicznej,

klasyczne techniki oświetlania sceny 3d (W tym pojęcia funkcji ambient light, light linking),

oświetlenie Direct/Indirect – podstawowe cechy oraz przegląd algorytmów (w tym energetyczne – GI/FG),

pojęcia Portal Light, Black Body,

Ambient Occlusion,

rendering obiektów przeźroczystych (Ray-Tracing, Caustics),

Non Photorealistic Rendering na przykładzie toon/contur rendering,

Image Based Lighting – technika HDRI oraz shader physical sun and sky,

Light scattering/fog,

optymalizacja procesu renderingu.

*W ramach kursu uczestnicy nauczą się jak tworzyć i panować nad procesem renderingu, w tym opanują techniki
renderingu fotorealistycznego oraz kreskówkowego (toon).
Zalecany czas trwania: 70 godzin, w tym 30 godzin tutoringu
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA akredytowany przez Aptech Limited.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery
z zainstalowanymi programami Autodesk Maya, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada
autoryzację firmy Aptech Limited.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 4 250 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania do 100% szkolenia ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.

Kształcenie ustawiczne | Nowoczesne kompetencje w obszarze IT

23

Tworzenie grafiki czasu rzeczywistego (Aptech Arena Animation)
Udział w zajęciach pozwala uczestnikom opanować zasady tworzenia grafiki do gier komputerowych lub innych
zastosowań (np. wizualizacje w czasie rzeczywistym). Kurs przewiduje tutoring. Zajęcia będą realizowane
z wykorzystaniem narzędzi takich, jak: Autodesk Maya, Adobe Photoshop, UDK.
KORZYŚCI
Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą w stanie samodzielnie tworzyć modele do aplikacji czasu rzeczywistego. Osoby,
które odbyły kurs mają możliwości pracy w firmach zajmujących się tworzeniem grafiki 3D do gier komputerowych
oraz pokrewnych zastosowań, wymagających grafiki czasu rzeczywistego (poprawnej, nie obciążającej zasobów
systemu, np. modele low-poly, wypalane tekstury - baking).
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia

tworzenie poprawnej grafiki 3D (np. dlaczego nie powinno

się używać operacji typu boolean, pojęcie non-mainfold
geometry, trójkąt a wielokąt w grafice RT, bakface culling
– uwaga na wektory normalne),

production pipeline – dlaczego to takie ważne?,

pojęcie wypalania (baking) tekstur, jak i wierzchołków,

pojęcie normal map (zarówno object, jak i tangent space),

teksturowanie na potrzeby grafiki RT (np. Format *.dds).

Zalecany czas trwania: 40 godzin, w tym 30 godzin tutoringu
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA akredytowany przez Aptech Limited.
Wymagania organizacyjne
Sala komputerowa wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny
i tablicę. Komputery z zainstalowanymi programami Autodesk Maya, Adobe Photoshop, UDK (opcjonalnie).
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia
i egzamin posiada autoryzację firmy Aptech Limited.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 2 500 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania do 100% szkolenia ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.
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Produkcja filmu animowanego z elementami tutoringu (Aptech Arena Animation)
Udział w zajęciach pozwala uczestnikom zdobyć umiejętności tworzenia filmów animowanych zarówno 2D, jak i 3D.
Kurs przewiduje tutoring, związany z tworzeniem filmu animowanego. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem
narzędzi takich jak: Autodesk Maya, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Corel Painter.
KORZYŚCI
Uczestnicy po zakończeniu zajęć będą znać szczegółowo elementy procesu tworzenia filmu animowanego oraz będą
potrafili wykonać krótki film animowany w technice 2D lub 3D. Pozyskana kompetencja umożliwia podjęcie pracy
w firmach zajmującej się tworzeniem filmów animowanych na całym świecie.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

przebieg procesu produkcji, w szczególności

z funkcjami, jak i elementami faz preprodukcji,
produkcji, jak i postprodukcji (np. storyboard,
animatic 2D/3D),

praca wirtualnymi kamerami (ich funkcja w narracji),
w szczególności pojęcia takie, jak kadr (mocne
punkty), plan, oś kamery itp.,

narracja rysunkowa,

concept design,

udźwiękowienie (opcja).

Zalecany czas trwania: 80 godzin, w tym 30 godzin tutoringu
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA akredytowany przez Aptech Limited.
Wymagania organizacyjne
Sala komputerowa wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery
z zainstalowanymi programami Autodesk Maya, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Corel
Painter.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia
i egzamin posiada autoryzację firmy Aptech Limited.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 4 850 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.
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ART for IT (Sztuka dla informatyków) (Aptech Arena Animation)
Zajęcia adresowane są do osób zainteresowanych obsługą komputerów, w szczególności aplikacji multimedialnych,
odczuwających potrzebę doskonalenia swoich umiejętności związanych z kreacją artystyczną.
KORZYŚCI
Uczestnicy nabędą i poszerzą już posiadane umiejętności w dziedzinie kreacji artystycznej oraz podstaw sztuki
niezbędnych do pracy w obszarach, gdzie, oprócz znajomości narzędzi i oprogramowania, wymagane są również
tego typu kompetencje.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

rysunek, w szczególności pojęcia: martwa natura,

pejzaż/perspektywa, rysunek postaci,

malarstwo – w szczególności użycie koloru,

narracja rysunkowa,

rzeźba (postać).

Zalecany czas trwania: 80 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA akredytowany przez Aptech Limited.
Wymagania organizacyjne
Szkolenie prowadzone będzie przy wykorzystaniu narzędzi typowych dla wykorzystania pracowni malarsko
– rysunkowej oraz rzeźbiarskiej.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada
autoryzację firmy Aptech Limited.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 4 850 zł netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.
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Multimedia dla artystów (Aptech Arena Animation)
Program proponowany jako studia podyplomowe, realizowany we współpracy z uczelniami partnerskimi Syntei SA.
Udział w zajęciach opracowanych przez najlepszych specjalistów z różnych krajów i środowisk kulturowych pozwoli
absolwentom uzyskać umiejętności w zakresie tworzenia prac artystycznych przy użyciu aplikacji multimedialnych
i nowoczesnych programów graficznych.
KORZYŚCI
Po ukończeniu programu absolwenci nabędą umiejętności związane z obsługą aplikacji multimedialnych
wykorzystywanych w pracy grafika komputerowego, a pozyskane kompetencje pozwolą rozszerzyć warsztat pracy
artysty o narzędzia multimedialne. Posiadanie certyfikatu ukończenia kursów Aptech otwiera nowe możliwości
w rozwoju kariery na globalnym rynku pracy.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia

efektywna obsługa programów: Photoshop,

Ilusrator, Flash, Indesign (DTP),

fotografia,

obróbka materiału video oraz VFX (Premiere,

After Effects, praca operatorska, dźwięk),

grafika 3D.

Zalecany czas trwania: 180 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik Syntea SA akredytowany przez Aptech Limited.
Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery
z zainstalowanym, wymaganym przez program kursu oprogramowaniem.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada
autoryzację firmy Aptech Limited.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: ustalana indywidualnie we współpracy z uczelnią.
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Inżynieria projektowania CAD 2D i 3D (VCC Select Competences)
Program edukacyjny zaprojektowany w sposób umożliwiający uczestnikom uzyskanie wiedzy teoretycznej
i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania w środowisku CAD 2D i 3D, niezbędnego w pracy w biurach
projektowych.
KORZYŚCI
Uczestnicy po zakończeniu zajęć będą w stanie przygotować projekty techniczne w środowisku CAD. Nabędą wiedzę
w zakresie zaawansowanych możliwości programu AutoCAD, włączając mechanizmy projektowania
w przestrzeni dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej. Duże zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie
projektowania komputerowego CAD 2Di 3D otwiera przed znającymi te zagadnienia szerokie perspektywy kariery
zawodowej zarówno w przemyśle, jak również w biurach projektowych.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia

tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej,

tworzenie i manipulowanie obiektami,

modyfikacja obiektów za pomocą uchwytów,

wymiarowanie,

warstwy,

przestrzenny układ współrzędnych,

modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej,

rysowanie precyzyjne 3D,

sporządzanie wydruków.

Zalecany czas trwania: 60 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Podręcznik VCC.
Wymagania organizacyjne
Sala komputerowa, projektor multimedialny i tablica. Komputery z zainstalowanym oprogramowaniem CAD.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze prezentowanej
tematyki, a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.
Certyfikacja
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem egzaminu jest otrzymanie
międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane rezultaty.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 2200 netto*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Systemy klasy ERP II w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– ścieżka kompetencyjna: Zarządzanie finansami
Udział w zajęciach pozwala przygotować uczestników do roli specjalisty ERP w obszarze zarządzania finansami
w przedsiębiorstwie.
KORZYŚCI
Uczestnicy po zakończeniu zajęć i uzyskaniu certyfikatu w obszarze zarządzania finansami systemu Microsoft
Dynamics będą mogli podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie wdrażającym systemy informatyczne klasy ERP
lub w przedsiębiorstwach użytkujących tego typu rozwiązania. Dla osób, które pracują zawodowo
z systemami klasy ERP II udział w procesie szkoleń i certyfikacji pozwoli na bardziej świadome użytkowanie systemu,
wzrost efektywności pracy czy uzyskanie awansu zawodowego.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia

ustawienia modułu finansowego,

plan kont,

parametryzacja arkuszy księgowych,

funkcje finansowe,

dzienne procedury księgowe,

podatki,

zarządzanie transakcjami bankowymi,

zarządzanie transakcjami kasowymi,

środki trwałe,

ustawienia rozrachunków z dostawcami,

dzienne księgowania w obszarze dostawców,

ustawienia rozrachunków z odbiorcami,

dzienne księgowania w obszarze odbiorców,

budżetowanie,

kalkulacja prognozy przepływów pieniężnych,

zaawansowane płatności,

księgowanie międzyfirmowe,

konsolidacje,

zestawy wymiarów,

zamknięcie roku fiskalnego,

zestawienia finansowe.

Zalecany czas trwania: 40 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Autoryzowane podręczniki szkoleniowe Microsoft.
Wymagania organizacyjne
Sala szkoleniowa wyposażona w wydajne komputery (na poziomie sprawnego uruchamiania maszyn wirtualnych)
oraz projektor multimedialny i tablicę/flipchart.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Certyfikowani trenerzy Microsoft (MCT), praktycy wdrażający na co dzień rozwiązania ERP w przedsiębiorstwach.
Certyfikacja
Szkolenie kończy się możliwością podejścia do egzaminu certyfikacyjnego Microsoft Dynamics.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 3 900 zł netto* (podana cena szkolenia nie uwzględnia kosztu egzaminu).
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Systemy klasy ERP II w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– ścieżka kompetencyjna: Administracja i programowanie
Udział w zajęciach pozwala przygotować uczestników do roli specjalisty ERP w obszarze administracji i programowania
systemu klasy ERP II.
KORZYŚCI
Uczestnicy po zakończeniu zajęć i uzyskaniu certyfikatów będą mogli podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie
wdrażającym systemy informatyczne klasy ERP lub w firmach użytkujących tego typu rozwiązania. Dla osób, które pracują
zawodowo z systemami klasy ERP II udział w procesie szkoleń i certyfikacji pozwoli na bardziej świadome administrowanie
i rozbudowywanie systemu oraz wzrost efektywności pracy i uzyskanie awansu zawodowego.
CECHY PRODUKTU
Program szkolenia – obszar instalacji i administracji

identyfikacja bazowych składników środowiska Microsoft
Dynamics AX,

określenie odpowiednich wymagań dotyczących sprzętu
i oprogramowania wykorzystywanych przy różnych
scenariuszach instalacji środowiska,

wykonanie prawidłowych procedur podczas instalacji roli
bazy danych, Application File Server, Application Object
Server oraz aplikacji Klienta dla środowiska testowego
i produkcyjnego,

wykonanie czynności po-instalacyjnych, w tym
wprowadzenie podstawowych danych do bazowych
modułów systemu, konfiguracja systemu Microsoft
Dynamics AX do pracy pomiędzy środowiskami:
produkcyjnym, testowym i deweloperskim,

import danych do Microsoft Dynamics AX,

czynności administracyjne.

Program szkolenia – obszar programowania

używanie drzewa AOT jako narzędzia środowiska
programistycznego MorphX,

projektowanie i tworzenie tabel, formatek, menu
i raportów,

modyfikowanie obiektów w głównych gałęziach drzewa
AOT - Data Dictionary,

tworzenie interfejsu użytkownika dostosowanego
do potrzeb Klienta,

używanie pomocy i dokumentacji systemu Microsoft
Dynamics AX,

tworzenie i modyfikowanie raportów, szablonów
i sekcji,


budowanie rozwiązania dostosowanego do określonych
wymagań Klienta,

zidentyfikowanie kluczowych właściwości
programowania przy użyciu języka X++,

opisanie podstawowych obiektów z rodziny Axapta
Foundation Classes,

używanie narzędzi programistycznych dostępnych w
Microsoft Dynamics AX,

tworzenie hierarchii obiektów i modeli danych za pomocą
narzędzie Reverse Engineering,

używanie zbioru najlepszych wskazówek (Best Practice)
do tworzenia modyfikacji,

używanie rozszerzonych typów danych jako typów
zmiennych,

używanie bloków kodu takich jak instrukcje warunkowe
i pętle,

tworzenie klas, używanie dziedziczenia, polimorfizmu,
interfejsów,

używanie modyfikatorów metod, klas i innych obiektów,

używanie poleceń SQL języka X++ do pobierania
i modyfikacji danych,

używanie framework'u Query, RunBase, RunBaseBatch,

używanie różnych technik dostępu i modyfikacji danych
z zewnętrznych źródeł danych,

przenoszenie zmian programistycznych na inne
środowiska (np. testowe lub produkcyjne),

tworzenie optymalnych zapytań do bazy danych,

opisanie mechanizmów cache'owania danych,

używanie tabel tymczasowych,

dynamiczne zmiany wyglądu, zachowania i właściwości
formatek,

tworzenie list rozwijanych, kreatorów i list czynności,

modyfikowanie wyglądu, zachowania i właściwości
raportów.

Zalecany czas trwania: 72 godziny
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Autoryzowane podręczniki szkoleniowe Microsoft.
Wymagania organizacyjne
Sala szkoleniowa wyposażona w wydajne komputery (na poziomie sprawnego uruchamiania maszyn wirtualnych)
oraz projektor multimedialny i tablicę/flipchart.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Certyfikowani trenerzy Microsoft (MCT), praktycy wdrażający na co dzień rozwiązania ERP w przedsiębiorstwach.
Certyfikacja
Szkolenie kończy się możliwością podejścia do egzaminów certyfikacyjnych Microsoft Dynamics.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 9 100 zł netto* (podana cena szkolenia nie uwzględnia kosztu egzaminów).
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Systemy klasy ERP II w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– ścieżka kompetencyjna: Logistyka i produkcja
Udział w zajęciach pozwala przygotować uczestników do roli specjalisty ERP w obszarze logistyki i produkcji
w systemie klasy ERP II.
KORZYŚCI
Uczestnicy po zakończeniu zajęć i uzyskaniu certyfikatów w obszarach logistyki i produkcji w systemie Microsoft
Dynamics AX będą mogli podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie wdrażającym systemy informatyczne klasy ERP
lub w firmach użytkujących tego typu rozwiązania. Dla osób, które pracują zawodowo z systemami klasy ERP II udział
w procesie szkoleń i certyfikacji pozwoli na bardziej świadome korzystanie z systemu oraz wzrost efektywności pracy
i uzyskanie awansu zawodowego.
CECHY PRODUKTU

Program szkolenia – obszar logistyki

wprowadzenie do logistyki,

towary, wymiary, grupy modeli i listy

składowe,

zakupy i sprzedaż,

umowy handlowe,

śledzenie, regulacja i zamknięcie magazynu,

magazyn przejściowy (tranzytowy),

planowanie ogólne,

zarządzanie magazynem.

Program szkolenia – obszar produkcji

logika działania modułu produkcyjnego,

użycie wymiarów towarowych

i magazynowych w produkcji,

użycie funkcjonalności związanej

z zarządzaniem gniazdami zewnętrznymi
i podwykonawcami (outsourcing),

zaawansowane planowanie długoterminowe
i krótkoterminowe.

Zalecany czas trwania: 80 godzin
Zalecana liczebność grupy: 10 osób
Materiały edukacyjne: Autoryzowane podręczniki szkoleniowe Microsoft.
Wymagania organizacyjne
Sala szkoleniowa wyposażona w wydajne komputery (na poziomie sprawnego uruchamiania maszyn wirtualnych)
oraz projektor multimedialny i tablicę/flipchart.
Trenerzy (wymagania podstawowe)
Certyfikowani trenerzy Microsoft (MCT), praktycy wdrażający na co dzień rozwiązania ERP w przedsiębiorstwach.
Certyfikacja
Szkolenie kończy się możliwością podejścia do egzaminów certyfikacyjnych Microsoft Dynamics.
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 7 700 zł netto* (podana cena szkolenia nie uwzględnia kosztu egzaminów).
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ECCC, ang. European Computer
Competence Certificate)
System kształcenia i certyfikacji kompetencji użytkowników technologii informatycznych wprowadzony
przez Fundację ECCC. Model ECCC cechuje się elastycznością, pozwalającą na indywidualny dobór zakresu i poziomu
weryfikowanych kompetencji, standaryzacją, dokładnością oceny poziomu kompetencji oraz obiektywnością.

Standard ECCC został podzielony na następujące
obszary:

obszar technologii informacyjnych IT (Information

Technology),

obszar informatyczny CS (Computer Science),

obszar techniczny AI (Applied Informatics),

obszar branżowy PL (Professional Informatics).
Do ogólnego obszaru kompetencji ECCC należą
następujące moduły certyfikacyjne:

IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe,

IT M2 Edycja dokumentów,

IT M3 Obliczenia arkuszowe,

IT M4 Bazy danych,

IT M5 Multimedia,

IT M6 Technologie informacyjno – komunikacyjne,

IT M7 Technologie mobilne,

IT M8 Grafika biznesowa.

Informatyczny obszar kompetencji ECCC zawiera
następujące moduły certyfikacyjne:

Do technicznego obszaru kompetencji ECCC należą
następujące moduły certyfikacyjne:

AI M1 Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D),

AI M2 Projektowanie przestrzenne (CAD 3D).

Branżowy obszar kompetencji ECCC wyszczególnia
poniższe moduły certyfikacyjne:

PI M1 e–Nauczanie,

PI M2 Służba zdrowia,

PI M3 Obsługa turystyki,

PI M4 Multimedia w dydaktyce,

PI M5 Komputer w edukacji wczesnoszkolnej,

PI M6 e–Urząd,

PI M7 e–Marketing,

PI M8 Technologie interaktywne,

PI M9 Grafika dla fotografów,

PI M10 Roboty,

PI M11 Zarządzanie Obiegiem Dokumentów,

PI M12 Bezpieczeństwo informacji,

PI M13 Zielone biuro,

PI M14 Planowanie i śledzenia przedsięwzięć.


CS M1 Programowanie,

CS M2 Grafika komputerowa,

CS M3 Tworzenie aplikacji internetowych,

CS M4 Programowanie robotów.

EGZAMINY I CERTYFIKACJA
Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC
sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależą od poziomu
certyfikacji. Do egzaminu ECCC może przystąpić każdy zainteresowany, bez względu na czas, miejsce czy formę
zdobywania wiedzy.
Kompetencje wykorzystania technologii informatycznych są weryfikowane poprzez egzamin certyfikacyjny
na różnych poziomach:
A. Podstawowy (Basic)
B. Średniozaawansowany (Medium)
C. Zaawansowany (Advanced)
D. Ekspert (Expert)
CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: W zależności od tematu i poziomu szkolenia.*
Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie
w tym zakresie.
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Innowacyjne laboratorium do realizacji szkoleń CISCO
Cisco Systems jest światowym liderem wytwarzającym produkty sieciowe dla najróżniejszych zastosowań, od małych
sieci lokalnych po potężne sieci korporacyjne ponadnarodowych gigantów dzisiejszego świata gospodarki.
Urządzenia produkowane przez Cisco tworzą niezbędną w obecnej dobie infrastrukturę firm, banków, uczelni, służb
miejskich oraz agencji rządowych na całym świecie. Stosowanie ich zwiększa efektywność wymiany informacji
wewnątrz firmy, prowadzi do oszczędności finansowych, wzrostu wydajności pracy oraz ściślejszych związków
z Klientami, partnerami, dostawcami i pracownikami.
Syntea SA w odpowiedzi na potrzeby Klientów zbudowała najnowocześniejsze w Polsce laboratorium CISCO
umożliwiające świadczenie następujących usług:
szkolenia stacjonarne z zakresu Cisco na poziomie CCNA i CCNP, Sieci Bezprzewodowych oraz technologii VoIP

przygotowujące do autoryzowanych egzaminów,
szkolenia w trybie on-line lub w trybie mieszanym z możliwością zdalnego dostępu do laboratorium Cisco.

Oferujemy także wynajem środowiska informatycznego skonfigurowanego zgodnie z wymaganiami Klienta:
dla przedsiębiorstw posiadających sieci, zbudowane w oparciu o sprzęt firmy Cisco, które chcą podnieść

kompetencje pracowników w tym zakresie,
dla przedsiębiorstw oraz instytucji realizujących szkolenia z zakresu Cisco, które nie posiadają własnej

infrastruktury.

Pracownia jest wyposażona w wysokiej klasy sprzęt, niezbędne narzędzia tworzące idealne warunki do nauki i pracy.
Laboratorium posiada pozytywną opinię o innowacyjności na skalę międzynarodową wydaną przez Centrum
Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej i jest jedynym tego typu środowiskiem szkoleniowym
w Polsce.
Posiadanie przez Syntea SA specjalistycznej pracowni CISCO pozwala realizować szkolenia z grupy produktowej CISCO
Certified Network Associate (CCNA) i CISCO Certified Network Professional (CCNP).
Wykaz wszystkich kursów realizowanych w ramach certyfikacji Cisco dostępny na stronie www.syntea.pl
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Certyfikowani specjaliści technologii Microsoft i Linux
Od początku swojej działalności Syntea SA jako autoryzowany partner szkoleniowy firmy Microsoft (Microsoft Silver
Learning Partner) prowadzi kursy z oprogramowania globalnego dostawcy. Jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy status
partnera edukacyjnego Microsoft w zakresie biznesowych systemów Microsoft Dynamics i do dnia dzisiejszego jesteśmy
jedną z wiodących firm szkolących przyszłe kadry partnerów wdrożeniowych w zakresie oprogramowania Dynamics
oraz użytkowników systemu.
Dzięki dostępowi do oryginalnych materiałów edukacyjnych, współpracy z wykwalifikowaną kadrą trenerską, w gronie
której znajdują się osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z systemami Dynamics, a także posiadaniu nowoczesnego
zaplecza szkoleniowego w formie stacjonarnej (Lublin, Warszawa) oraz mobilnej (możliwość organizacji kursu w dowolnym
miejscu), zapewniamy świadczenie usług na najwyższym poziomie.
Grupy szkoleń Microsoft i Microsoft Dynamics:
I. Aplikacje biurowe
pakiet MS Office

kursy przygotowujące do certyfikacji Microsoft Office Specialist

bezwzrokowe pisanie na klawiaturze

II. Enterprise Project Management
Microsoft Projekt

Microsoft Project Server

III. Systemy serwerowe
Microsoft Exchange

Microsoft Office Sharepoint Server

Microsoft Office Communication Server

Microsoft SQL Server

IV. Narzędzia programistyczne
Microsoft Visual Studio

Visual Studio. NET

V. Bezpieczeństwo w sieciach i systemach informatycznych
VI. Systemy operacyjne
VII. Microsoft Dynamics AX 2012 oraz poprzednie wersje (wybór tematów z użytkowania, instalacji, programowania i administracji
systemu)
VIII. Microsoft Dynamics NAV 2009 oraz poprzednie wersje (wybór tematów z użytkowania, instalacji, programowania i administracji
systemu)
IX. Microsoft Dynamics CRM 2011 oraz poprzednie wersje (wybór tematów z użytkowania, instalacji, programowania i administracji
systemu)

Syntea SA posiada także status Autoryzowanego Partnera Linux, dzięki czemu przeprowadza kursy oraz egzaminy z zakresu
wykorzystania tego podstawowego systemu operacyjnego wykorzystywanego w środowiskach serwerowych (WWW, FTP,
usługi pocztowe, bazy danych), zaporach sieciowych, routerach, a także w systemach osadzonych oraz niektórych
odtwarzaczach DVD i tunerach DVB.
Tematy szkoleń Linux:
Pierwsze kroki z systemem Linux

Administracja systemem Linux

Bezpieczeństwo systemu Linux

Konfiguracja sieci w systemie Linux

Kursy przygotowujące do egzaminów: LPI 101, LPI 102, LPI 201, LPI 202, PLI 301, LPI 302, LPI 303, LPI 304.

Jako centrum egzaminacyjne Prometric Syntea SA przeprowadza również autoryzowane egzaminy z zakresu produktów
Microsoft oraz Linux.
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