Zarządzanie nieruchomościami Zarządca nieruchomości kurs online elearning certyfikaty zaśw.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

E-learning

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2016/10/24/7828/22051

Cena netto

162,60 zł

Cena brutto

200,00 zł

Cena netto za godzinę

0,90 zł

Cena brutto za
godzinę

1,11

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Liczba godzin usługi

180

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-01-12

Termin zakończenia
usługi

2020-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-01-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-12-31

Maksymalna liczba uczestników

180

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu

Niepubliczna Placówka Kształcenia
Ustawicznego Edu-Euro

Osoba do
kontaktu

mgr lic. Agnieszka Pitwor

E-mail

KursySzkolenia24.pl@poczta.fm

Telefon

+48730570670

Cel usługi
Cel biznesowy
Rozwój kariery zawodowej Atrakcyjność na rynku zawodowym Samorozwój, prestiż i uznanie
Atrakcyjność i wiarygodność na rynku

Cel edukacyjny
Pozyskanie odpowiedniej wiedzy Nabycie określonych umiejętności oraz zdolności Wzrost
zainteresowań i predyspozycji zawodowych Zdobycie potwierdzających dokumentów

Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub
umiejętności lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Tak
Certyfikaty PL, EN

Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie

Ramowy program usługi

Zarządzanie nieruchomościami - Zarządca nieruchomości
Zapraszamy do nabycia kursów przygotowanych przez Centrum Edukacyjno - Dydaktyczne Mentor
Ho me . Główną zaletą naszej oferty jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która
podana jest w bardzo zrozumiały sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym
przez siebie tempie realizujesz program. Możliwość wielokrotnego powracania do rzetelnie
opracowanych materiałów pozwoli utrwalić Twoją wiedzę na długi czas, aby zaowocować w
przyszłości pozytywnymi rezultatami w pracy zawodowej.
Kurs opracowali praktycy, licencjonowani zarządcy nieruchomości Krajowej
Gospodarki Nieruchomościami, absolwenci WSEI i AGH w Krakowie

Izby

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Doszkalanie, pogłębianie i aktualizowanie wiedzy

Grupa docelowa
Zainteresowni - rekruatacja online 24 h / 7 dni w tyg.: www.KursySzkolenia24.pl

Opis warunków uczestnictwa
www.KursySzkolenia24.pl

Materiały dydaktyczne
www.KursySzkolenia24.pl

Informacje dodatkowe
www.KursySzkolenia24.pl

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

