Modułowy system szkoleń
w zakresie szkoleń i certyfikacji

w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła
Założenia


Szkolenia prowadzone są w systemie modułowym na trzech poziomach:
a) poziom pierwszy - moduły podstawowe, obejmujące kurs początkowy lub
uzupełniający dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i
instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz
dokonujących obrotu tymi substancjami;
b) poziom drugi - moduły zasadnicze, dla osób zamierzających pogłębić wiedzę
w zagadnieniach modułowych;
c) poziom trzeci - moduły uzupełniające, dla osób zamierzających pogłębić
wiedzę w zagadnieniach szczegółowych.











Moduł stanowi jednostkę organizacyjną zajęć, umożliwiającą nabycie wiadomości
teoretycznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych w stopniu wystarczającym
do uzyskania kwalifikacji.
Każdy moduł jest niezależny - do uczestnictwa w danym module nie jest wymagane
uczestnictwo w modułach pozostałych.
Po uczestnictwie w zajęciach przewidzianych programem danego modułu, uczestnik
ma prawo do zdania egzaminu oraz otrzymania świadectwa kwalifikacji w zakresie
programu szkolenia, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa.
Uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych odpowiednich modułów oraz posiadanie
odpowiedniego stażu pracy zawodowej powinno być traktowane na równi z
uzyskaniem pełnych kwalifikacji zawodowych. Umożliwia to również wydanie
Certyfikatu Kompetencji w zakresie chłodnictwa, zgodnie z normami PN - ISO
5149, EN 378, PN – EN 45013 oraz PN-EN 13313. Zasady uzyskiwania Certyfikatu
Kompetencji reguluje odrębny regulamin.
Certyfikat Kompetencji ważny jest przez 5 lat, po upływie których jego posiadacz
zobowiązany jest do powtórnego zdania egzaminu.
W ramach jednego z modułów organizowane są również szkolenia oraz egzaminy w
zakresie uprawnień energetycznych dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o
mocy powyżej 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828).
Moduły są realizowane przez lokalne Centra Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum
Chłodnictwa. Osoby prowadzące zajęcia oraz egzaminy, na podstawie których są
wystawiane certyfikaty kwalifikacji, są ekspertami Krajowego Forum Chłodnictwa
na mocy stosownej umowy zawieranej na okres 5 lat.

