
POWER 3.5 Certyfikowane szkolenia z egzaminem w zakresie normy PN-EN 13313:2011 poziom BA 

 

Wydział Energetyki i Paliw zaprasza studentów do wzięcia udziału w certyfikowanym  
szkoleniu  z egzaminem w zakresie normy PN-EN 13313:2011 (poziom BA).  Szkolenie i egzamin są 
finansowane w ramach programu POWER 3.5 (http://www.power3.5.agh.edu.pl/)  i są bezpłatne dla 
studentów (pełne dwudniowe szkolenie i pierwszy termin egzaminu). Szkolenie i egzamin 
prowadzone będą w jednostce akredytowanej przez PCA, tj.  w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa 
COCH w Krakowie (http://www.coch.pl/certification/certyfikacja-osob), który został wyłoniony w 
przetargu AGH.  

  Certyfikat jest dokumentem państwowym potwierdzającym kompetencje osób z zakresu 
czynności: sprawdzanie szczelności, usuwanie czynnika ziębniczego oraz czynności w zakresie zadań 
wskazanych w normie PN-EN 13313:2011. 

 

 Uczestnikami szkolenia mogą zostać: 

1. Studenci drugiego stopnia studiów na kierunku energetyka wszystkich semestrów 

2. Studenci pierwszego stopnia studiów na kierunku energetyka będący na czwartym lub 
wyższym semestrze studiów 

  

Postępowanie rekrutacyjne: 

1. Student dokonuje wstępnego zapisu na listę chętnych w Wydziałowym Biurze Projektu 

(dziekanat kierunku energetyka) do dnia 20.05.2019r. 

2. Student kwalifikowany jest do bilansu kompetencji. Bilans kompetencji odbywa się drogą 
elektroniczną.  

3. Po otrzymaniu wyniku bilansu kompetencji student przystępuje do rekrutacji składając w 
Wydziałowym Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne: 

a. Formularz rekrutacji uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Rekrutacji), 

b.  Oświadczenie o niepełnosprawności (Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji, jeśli 
dotyczy), 

c. Oświadczenie o członkostwie w Studenckim Kole Naukowym (Załącznik nr 3 do 
Regulaminu Rekrutacji, jeśli dotyczy), 

d. Informacja o opublikowanych artykułach naukowych lub udziale w konferencjach 
naukowych (Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji jeśli dotyczy). 

4. Informacja o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu na Szkolenie oraz miejscu na liście 
rezerwowej zostanie przesłana na indywidualne konta pocztowe kandydatów/tek. 

5. Do zakwalifikowanych osób zostanie wysłana na indywidualne konta pocztowe dalsza 

procedura odbycia szkolenia i egzaminu. 

 

http://www.power3.5.agh.edu.pl/


Zakończenie rekrutacji: 

28.05.2019 (do godziny pracy Dziekanatu) 

 

Terminy szkoleń: 

- 1 termin: 30-31.05.2019 

- 2 termin: 03-04.06.2019 

- 3 termin: 06-07.06.2019 

 

Terminy egzaminów: 

- dla studentów pierwszego terminu szkolenia: 10.06.2019 

- dla studentów drugiego terminu szkolenia: 12.06.2019 

- dla studentów trzeciego terminu szkolenia: 18.06.2019 

 

Przystępując do projektu uczestnicy otrzymują: 

 dwudniowe szkolenie w wymiarze niemniejszym niż 16 godzin dydaktycznych 

(wykłady i zajęcia praktyczne), 
 egzamin teoretyczny i praktyczny zgodnie z wymogami PN-EN 13313:2011 i PCA, 

przez komisję z jednostki akredytowanej przez PCA, 

 certyfikat państwowy po zdaniu egzaminu, 
 zajęcia praktyczne na profesjonalnie wyposażonych stanowiskach szkoleniowych, 

 materiały i pomoce dydaktyczne w formie wydruków, 
 wyżywienie w dniach odbywania szkolenia (śniadanie + obiad na uczestnika w dniu 

szkolenia), 

 przewagę na rynku pracy. 

 

Komercyjnie (na własna rękę) koszt szkolenia z egzaminem to około 2500 zł. W ramach 
programu POWER nie płacisz nic. Zapraszamy.  


