Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich

Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie

KARTA INFORMACYJNA O SZKOLENIU

Pos ia da my
Certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością PN- EN ISO 9001:2001

Temat: Kurs podstawowy dla Rzeczoznawców SIMP ubiegających się o tytuł Rzeczoznawca SIMP
w specjalności Nr 830 „Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”
Forma kształcenia: kurs – 14 godzin zajęć edukacyjnych
Miejsce szkolenia: Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa
Organizator/kontakt: SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, ul. Świętokrzyska 14 a, 00-050 Warszawa,
Jan Socha, Elżbieta Rembelska, tel. 22 839 01 51, faks: 22 869 07 86,
e-mail: sekretariat@simp.odk.waw.pl

Uczestnicy
szkolenia

Zgodnie z postanowieniami „Regulaminu dotyczącego rzeczoznawstwa SIMP”,
specjalność nr 830 może być nadana kandydatowi, który uprzednio uzyskał tytuł
„Rzeczoznawcy SIMP” w innej kierunkowej specjalności (specjalność nr 830 nie
może być przyznawana samodzielnie, lecz winna uzupełniać najlepiej opanowaną
specjalność branżową).

Cel szkolenia

Członkowie SIMP spełniający kryteria określone w Regulaminie dla kandydatów
program doskonalenia
zawodowego Rzeczoznawców SIMP w zadoKontynuując
tytułu „Rzeczoznawca
SIMP”.
kresie szacowania wartości technicznego majątku trwałego - Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie - organizują szkolenie specjalistyczne / kurs podstawowy dla Rzeczoznawców SIMP ubiegających się o tytuł Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr
830 „Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”.
Podstawowym celem szkolenia jest nabycie umiejętności praktycznych oraz poszerzenie zasobu wiedzy rzeczoznawców zajmujących się / lub pragnących zajmować się w niedalekiej przyszłości wycenami technicznego majątku trwałego.
Szkolenie podstawowe zawiera niezbędny zakres wiedzy umożliwiający zrozumienie procedur szacowania wartości technicznego majątku trwałego w sferze
technicznej, jak i ekonomiczno-prawnej. Rynek usług rzeczoznawczych w tym obszarze jest bardzo trudny, gdyż panuje powszechna niewiedza, co do złożoności i
rozległości zagadnień, jakie winni posiadać wyceniający tę obszerną część majątku.
Dlatego, też podnoszenie kwalifikacji na szkoleniach organizowanych wg. programów TRM SIMP (uzgodnionych z Komisją Kwalifikacyjną Rzeczoznawców
SIMP) jest ważnym elementem w uzyskiwaniu profesjonalizmu w czynnościach
zawodowych rzeczoznawców majątkowych.
Ukończenie kursu, wykonanie samodzielnej pracy kontrolnej i jej obrona (w odrębnym terminie) uprawniać będzie uczestnika kursu do uruchomienia procedury
ubiegania się o tytuł Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830.
Uzyskanie tytułu Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 stwarza konkretne
możliwości dalszej aktywizacji zawodowej przeszkolonych osób.

Wykładowcy

Wykładowcami na szkoleniu są Dyplomowani Rzeczoznawcy SIMP mający bogate doświadczenie w dziedzinie wycen maszyn, urządzeń i pojazdów, którzy
oprócz zagadnień teoretycznych przedstawią praktyczne postępowanie związane
z oceną i szacowaniem technicznego majątku trwałego.

Forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń.

Liczebność grupy

ok. 25 - 30 osób.

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się na przełomie września / października 2012 r. - po zebraniu odpowiedniej grupy uczestników.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 700 zł brutto od osoby, uczestnicy kursu otrzymają odpowiednie materiały szkoleniowe, tematy do wykonania samodzielnej pracy, zaświadczenie o ukończeniu kursu. Organizatorzy zapewniają uczestnikom obiady i
kolację oraz zimne i gorące napoje w trakcie zajęć.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i przesłanego organizatorom formularza zgłoszenia.

Forma płatności

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs należy dokonać przelewu na konto SIMP ODK w Banku Zachodnim WBK S.A. 13 O/W-wa, nr rachunku:
54 1090 1030 0000 0000 0402 9483 - nie później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Lokalizacja
miejsca szkolenia

www.wdtnot.pl

Dodatkowe
informacje

Po otrzymaniu przez organizatorów szkolenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego przesłane zostanie uczestnikowi - potwierdzenie przyjęcia na szkolenie
z datą kursu oraz godzinowy rozkład zajęć. Uczestnicy spoza Warszawy rezerwują nocleg we własnym zakresie (lista hoteli najbliższych miejsca szkolenia zostanie dołączona do rozkładu zajęć).

