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MIĘDZYNARODOWEGO   ZESPOŁU PROFESJONALISTÓW W SPAWALNICTWIE

ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA!

APLIKUJ ONLINE
utbildning@svetsakademin.se

ZOSTAŃ EDUKATOREM I DOŁĄCZ DO

WWW.SVETSAKADEMIN.PL

WWW.SVETSAKADEMIN.COM



Misją Svetsakademin jest zjednoczenie wiedzy praktyków 
międzynarodowych w jednym miejscu 

i dostarczenie jej na rynki w Skandynawii i Europie!
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PODSTAWOWE SZKOLENIE 
DLA KANDYDATÓW NA EDUKATORÓW 

SVETSAKADEMIN W POLSCE 

DATA: 16.06.2020 
CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ (godz. 8:00 – 15:00)
MIEJSCE: szkolenie online 
CENA: BEZPŁATNIE - tylko pierwsze szkolenie na terenie Polski!
JĘZYK SZKOLENIA: Angielski 
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 14.06.2020

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
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REKRUTUJEMY EDUKATORÓW!

Uznana szwedzka marka: Svetsakademin, organizuje pierwsze 
szkolenie dla edukatorów w Polsce

KIM JESTEŚMY: 

Działająca od 2011 Svetsakademin w Szwecji, oferuje specjalistyczne
szkolenia dla wyższego szczebla kadry spawalniczej oraz konstrukcji
stalowych.
Jest uznaną w Skandynawii marką, a szkolenia Svetsakademin
spełniają międzynarodowe standardy.

WIZJA I MISJA: Worldwide Welding Knowledge
Naszą edukację wyróżnia wysoka jakość i międzynarodowy charakter.
Współpracujemy z najbardziej doświadczonymi inspektorami,
inżynierami i praktykami ze Szwecji, Danii, Norwegii, a teraz także z
Polski. Svetsakademin rozpoczyna swoje szkolenia na rynku polskim,
realizując sukcesywnie swój cel: zostać największą firmą oferującą
teoretyczną edukację w spawalnictwie, na skalę europejską!.
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Nasze materiały edukacyjne oparte są nie tylko na teorii, ale przede
wszystkim na praktycznych doświadczeniach inspektorów współpracujących
ze Svetsakademin i są stale aktualizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

NASZA OFERTA SZKOLENIOWA 

I. Szkolenia zatwierdzone przez Svetskomissionen według
wytycznych Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa:

IWI – International Welding Inspector
IWS – International Welding Specialist

II. Oryginalne szkolenia SVETSAKADEMIN:

© ML-N Certyfikowany kierownik montażu konstrukcji stalowych –
Jest to bardzo aktualne szkolenie, ponieważ norma EN 1090 stawia duże wymagania w zakresie 
montażu. Szkolenie spełnia wytyczne dla szkolenia TR-stål/N (przepisy techniczne dla konstrukcji 
stalowych), a po zakończonym szkoleniu z pozytywnym wynikiem egzaminu otrzymasz tytuł 
dyplomowanego kierownika montażu konstrukcji stalowych na poziomie ML-N.

© TL-KAM Certyfikowany kierownik produkcji zbrojeń  -
Szkolenie w zakresie produkcji dla osób odpowiedzialnych za produkcję i montaż, które chcą 
zagwarantować spełnienie wymogów dotyczących produkcji zbrojeń/prętów zbrojeniowych zgodnie z 
normą ISO 17660.

©KonstruktörN –
To szkolenie dla Ciebie, jeśli pracujesz jako projektant, ale czujesz, że chciałbyś lepiej poznać 
elementy swojej pracy związane ze spawaniem.

© SvetsbasN –
Podstawowy i zaawansowany - 2 dni lub 7 dni / dedykowany dla opiekunów spawalniczych. 
Szkolenie trwa dwa dni. Po dwóch dniach zdobędziesz lepsze, szersze zrozumienie słownictwa i 
standardów związanych ze spawaniem i poczujesz się pewniej w swojej roli kierownika.

© SvetsmerkonomN –
SvetsmerkonomeN / Weldmerconom oznacza, że szkolenie dotyczy wyłącznie analiz 
finansowych związanych ze spawaniem – Ekonomia spawania.

Nasi studenci potwierdzają, że największą wartością, jaką zapewniają im szkolenia, jest praktyczne 
doświadczenie międzynarodowych ekspertów ze Skandynawii.



ETAPY CERTYFIKACJI EDUKATORÓW 

Poprowadzisz wybrane szkolenie z oferty Svetsakademin, które po zakończeniu
zostanie ocenione przez jego uczestników. Uzyskana punktacja będzie
warunkiem certyfikacji i prawa do prowadzenia szkoleń z logo Svetsakademin.

11
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Udział w Podstawowym kursie dla kandydatów 
na edukatorów Svetsakademin w Polsce

Praktyczny trening certyfikacyjny

12

Podstawowy kurs dla kandydatów na edukatorów Svetsakademin jest pierwszym 
etapem certyfikacji. 
Podczas prezentacji o Svetsakademin dowiesz się o podstawowych zasadach 
współpracy ze szwedzką marką edukacyjną. 
Treść szkolenia:
Wprowadzenie do Svetsakademin 
Oferta edukacyjna Svetsakademin 
Organizacja, branding, poufność i zasady współpracy
Jak uczyć, syllabus dla edukacji 
Ewalucja edukatorów, odnowienie certyfikacji 
Inne sposoby współpracy ze Svetsakademin 
Ponadto, poznasz stawki oferowane edukatorom i przystąpisz do kolejnego  etapu 
certyfikacji - treningu certyfikacyjnego. 

13

Certyfikacja 
Otrzymyjesz certyfikat edukatora, a wraz z nim niezbędne materiały i
narzędzia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z oferty Svetsakademin.
Podpisując kontrakt nabywasz prawa do posługiwania się wizerunkiem firmy w
zakresie przewidzianym zasadami wspólpracy, mając na względzie, że od tej
pory zaczynasz współtworzyć nową markę w Europie: Worldwide Welding
Knowledge!



OGÓLNE WYMAGANIA WOBEC 
KANDYDATÓW NA EDUKATORÓW 
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PROWADZĄCY SZKOLENIE I CERTYFIKACJĘ  

Minimum 5 lat doświadczenia praktycznego w dziedzinie inżynierii 
spawalnictwa lub środowiska akademickiego, 

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych,

Umiejętność opracowania kursu wysokiej jakości i wartości,

Umiejętność korzystania z różnorodnych pomocy szkoleniowych i metod 
instruktażowych oraz funkcjonowanie w zorientowanym na aplikacje 
środowisku uczenia się dorosłych,

Chęć zaakceptowania wskazówek, informacji zwrotnych i coachingu oraz 
przestrzegania ustalonych wytycznych i wymagań,

Pozytywna weryfikacja wykształcenia i doświadczenia w ramach 
oferowanych szkoleń Svetsakademin. 

Björn Lindhe – CEO Svetsakademin
Expert in Welding
IWE –International Welding Engineer
IWSD –International Welding Structure Designer
IWI-C –International Welding Inspector
Od ponad 20-lat zaangażowany w spawalnictwo, nadzoruje międzynarodowe
projekty dla dużych skandynawskich firm wytwarzających konstrukcje stalowe. 
Od 2011 roku prowadzi edukację w ramach Svetsakademin. 
Jest właścicielem szwedzkich marek związanych ze spawalnictwem: 
Svetsakademin, Svetsansvarig i Svetsprocedur. 
Od 2020 roku tworzy nową markę: Welding Academy – Worldwide Welding
Knowledge, która będzie dostarczać specjalistyczne szkolenia w spawalnictwie
na rynki europejskie.    
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Original practice-based education

Niezależnie od tego czy aktywnie pracujesz w spawalnictwie, czy jesteś 
profesorem, emerytem- możesz zaoferować wiedzę merytoryczną, 

doświadczenie branżowe i know-how, 

pracując jako Edukator Svetsakademin w Polsce.

PRACUJĄC DLA SVETSAKADEMIN:

Dołączasz do uznanej w Skandynawii marki edukacyjnej specjalizującej się w
branży spawalniczej,

Otrzymujesz gotowy pakiet materiałów edukacyjnych spełniających
międzynarodowe standardy szkoleniowe *autorskie oraz zatwierdzone przez
Svetskomissionen (według instrukcji Międzynarodowego Instytutu
Spawalnictwa),

Współtworzysz międzynarodową platformę wymiany wiedzy pomiędzy
doświadczonymi inspektorami i inżynierami spawalnictwa, koordynującymi
projekty m.in. w Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech i Polsce,

Otrzymujesz wsparcie koordynatora międzynarodowej edukacji na każdym
etapie organizacji szkolenia,

Atrakcyjne stawki w kontrakcie zawartym ze Svetsakademin na pewno dopełnią 
pozytywne odczucia i poczucie dumy z Twojego wkładu we współtworzenie 
Worldwide Welding Knowledge!
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JAK APLIKOWAĆ:

Jeśli chcesz zostać edukatorem, wypełnij poniższy formularz, podpisz i 
prześlij zgłoszenie na adres: utbildning@svetsakademin.se.

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń:

Kamila Majchrzak  / Coordinator of International Education
Tel.: 0046 76 161 82 35, e-mail: 
<kamila.majchrzak@svetsansvarig.se> 
*kontakt w języku polskim lub angielskim, 

Lub

Björn Lindhe / CEO Svetsakademin 
Tel. 0046 72 160 57 00, e-mail: <bjorn.lindhe@svetsansvarig.se> 
*kontakt w języku angielskim, szwedzkim 

PROGRAM SZKOLENIA WYSYŁAMY PO ZGŁOSZENIU UDZIAŁU

ILOŚĆ MIEJSC ORGANICZONA!

TYLKO PIERWSZE SZKOLENIE BEZPŁATNE

mailto:utbildning@svetsakademin.se
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