...Víte co. Víme jak!
E-LEARNING – NOVÉ PRODUKTY V NABÍDCE AEC!

Proč e-Learning?
Ö V současném světě, kdy informace je hybnou silou obchodu, již nikdo nepochybuje o nutnosti stálého
vzdělávání formou školení, seminářů či samostudia jako běžné součásti profesního života
Ö e-Learningové vzdělávání je velmi kvalitním doplňkem či alternativou stávajících možností celoživotního
vzdělávání pracovníků
Ö e-Learning je vhodné využívat zejména tam, kde není nutný praktický nácvik dovedností,
např.v administrativních odděleních organizací, a také tam, kde cítíme potřebu doplnění informací, ale
nechceme nebo nemůžeme ztrácet čas návštěvou školicích středisek.
Ö Díky e-Learningu získá náskok ve vzdělávání svých zaměstnanců každá organizace
Co je e-Learning v našem pojetí?
Ö systematické a ucelené vzdělávání prostřednictvím elektronicky vedených kurzů buď zcela, nebo
částečně realizovaných prostřednictvím „e-informací“ a „na dálku“
Proč využívat e-Learning?
Ö úspora času a nákladů, jednoduchá organizace
Ö možnost kombinací jednotlivých modulů podle vlastní potřeby
Ö odborný servis (podpora za účasti konzultanta)
E-kurzy v nabídce AEC:
(Pozn.: Následující výčet slouží pro ilustraci a není kompletní. Nové moduly stále přidáváme.)
Název
Registrační poplatek 1
Interní auditor kvality – úvod, požadavky ISO 9001 a tipy pro
1.200,jejich auditování
Systémy managementu kvality – úvod
1.200,Systémy environmentálního managementu – úvod, požadavky
1.500,ISO 14001 s komentářem
Audit systémů, procesů, výrobků – obecné požadavky
1.200,Interní auditor – aktuální informace a doškolení
1.000,ISO/TS 16949:2002 – základní požadavky, porovnání s principy 1.500,ISO 9001
Jak se přihlásit?
Ö Stačí poslat objednávku na info@aecsro.cz. Informace také na tel. 720 206 345.
Další postup:
Ö Po odeslání objednávky a zaplacení registračního poplatku na základě našeho potvrzení vám zašleme
podklady ke studiu elektronickou formou (v případně vašeho zájmu možno zaslat poštou)
Ö Současně obdržíte test pro ověření znalostí
Ö Poté, co obdržíme vámi vyplněný test, zašleme vám vystavené osvědčení
Ö V průběhu celého vašeho studia uvedené problematiky zodpovíme vaše dotazy s tím související emailem či telefonicky
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