Kurs szkolenie online e-learningEdukacja i komunikacja w
bezpieczeństwie certyfikaty
zaświadczenia PL-EN
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

E-learning

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/20/7828/432257

Cena netto

249,00 zł

Cena brutto

249,00 zł

Cena netto za godzinę

1,25 zł

Cena brutto za
godzinę

1,25

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Liczba godzin usługi

200

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-26

Termin zakończenia
usługi

2023-10-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-26

Termin zakończenia
rekrutacji

2023-10-31

Maksymalna liczba uczestników

215

Kategoria główna KU

Usługi

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

Global Mentor

E-mail

KursySzkolenia24.pl@poczta.fm

Telefon

730570670

Cel usługi
Cel biznesowy
Rozwój biznesowy

Cel edukacyjny
Zdobycie odpowiedniej i fachowej wiedzy

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Kurs zawiera obszerne materiały dydaktyczno - edukacyjne (200/h), w których poruszane

są takie tematy jak:
Cz. I (100/h)
1. Administracja państwowa i samorządowa
2. Plan antykryzysowy i komunikacja ze społeczeństwem
3. Centrum Zarządzania Kryzysowego i instytucje
4. Kryzysy oraz ich oblicza
5. Bezpieczeństwo publiczne i międzynarodowe
6. Obrona cywilna kraju i siły zbrojne
7. Kryminalistyka i kryminologia
8. Skuteczna samoobrona
9. Systemy zabezpieczeń
Cz. II (100/h)
10. Pierwsza pomoc przedmedyczna
11. Bezpieczeństwo i zagrożenia w IT
12. e-Bankowość
13. Zarządzanie ryzykiem
14. Cele i zadania PR
15. Mediacje i komunikacja społeczna
16. Psychologia i negocjacje
17. Analiza aktów prawnych RP, UE oraz innych
18. Konsultacje dydaktyczno - merytoryczne (w razie potrzeby i pytań)

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej
oferty firmy, osoby indywidualne i grupy !
Zobacz pełną ofertę kursów online... >

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Pozyskanie odpowiedniej wiedzy

Wzrost określonych zdolności
Atrakcyjność i wiarygodność na rynku pracy
Rozwój kariery zawodowej

Grupa docelowa
Przyszli (lub obecni) pracownicy zawodów związani z bezpieczeństwem /także
wykładowcy, nauczyciele/ oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy, a
także ci, którzy myślą o własnej przyszłości i pracy w innym zawodzie lub we własnej firmie.

Informacje dodatkowe
wwwKursySzkolenia24.pl

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

