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PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
COLLEGE MEDYCZNY

Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży
prowadzącą kursy, szkolenia i inne formy edukacyjne.

Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta Miasta Kielce Placówka College Medyczny
na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) została wpisana do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Placówka Kształcenia Ustawicznego College
Medyczny znak: EKS-I.4430.3.58.2.2011
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College Medyczny jest przedsiębiorstwem prowadzącym od 2011 roku działalność szkoleniową
i edukacyjną. Realizuje szkolenia: medyczne, zawodowe w tym kwalifikacyjne oraz biznesowe.
Naszą ofertę adresujemy do:








nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
oświatowej kadry kierowniczej,
doradców metodycznych,
pracowników nadzoru pedagogicznego,
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
rodziców,
uczniów.

College Medyczny dysponuje kadrą wykwalifikowanych wykładowców i specjalistów o wysokich
kompetencjach merytorycznych i dydaktycznych, współpracujących z liczącymi się na rynku
edukacyjnym partnerami krajowymi.
Dla naszych klientów organizujemy i prowadzimy: kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zespoły
samokształceniowe, warsztaty, seminaria, konferencje.
College Medyczny jest podwykonawcą kursów i szkoleń edukacyjnych realizowanych w ramach
projektów EFS.
1. III-V 2013 szkolenie „Wizaż i stylizacja paznokcia" 8 os. dla Stowarzyszenia Integracja i
Rozwój w Kielcach, w ramach projektu EFS „Potencjał-zawód-praca”, POKL, Priorytet IX,
działanie 9.2.
2. VI-VII 2013 szkolenie „Opiekunka dziecięca” - 3 os. dla MGOPS Busko – Zdrój
3. VI 2013 – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 3 os. dla Ośrodka Promowania
Przedsiębiorczości w Sandomierzu
4. IV-V 2013 Szkolenie „Pracownik Ochrony Fizycznej I stopnia” - 4 os. skierowane z PUP
Kielce w ramach projektu EFS „Kwalifikacje bez barier” , działanie 7.4
5. VI 2013 - Kurs „Opiekunka osób niepełnosprawnych i chorych dorosłych i dzieci”- 2 os. ze
ŚBRR w ramach projektu EFS „Człowiek – najlepsza inwestycja” POKL, Priorytet VII,
Działanie 7.1
6. V-VI 2013 Kurs Fotograficzny I i II stopnia - 1 os. skierowana z PUP Kielce w ramach
projektu EFS „Animacja pracy”, Poddziałanie 7.2.1
7. IX– XI 2012 kurs KPP -12 os. z OSP Masłów, uczestników Projektu „Profesjonalna straż –
bezpieczna gmina Masłów”
W kieleckiej siedzibie firmy prowadzimy zajęcia w czterech salach dydaktycznych.
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Szkoła College Medyczny jest bezkonkurencyjna na rynku edukacyjnym, ponieważ posiada
najbogatszą ofertę kursów i szkoleń w Polsce, zatrudnia najlepszych wykładowców i współpracuje
z wieloma instytucjami szkoleniowymi w Kraju. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.
Oferujemy największą liczbę kierunków kształcenia dostosowanych do współczesnego rynku pracy.
Posiadamy bogate zaplecze do prowadzenia zajęć praktycznych.
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny jest jednostką szkolącą wpisaną do
rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pod numerem
ewidencyjnym 2.26/00035/2011.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd
Pracy w Kielcach zawiadamia, iż instytucja szkoleniowa Placówka Kształcenia Ustawicznego
College Medyczny ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce została wpisana do rejestru instytucji
szkoleniowych.
W związku z powyższym osoby bezrobotne, które chciałby skorzystać z naszych kursów i szkoleń
zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 37, art. 40 ust. 3 oraz art. 41 ust. 5 Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
mogą starać się o udział w szkoleniu w trybie indywidualnym i sfinansowania kosztów takiego
szkolenia ze środków Funduszu Pracy. Szczegółowe zasady co do organizacji tego typu szkoleń
uzyskać można w Wojewódzkich Urzędach Pracy (WUP), Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) lub
Miejskich Urzędach.

SZKOŁA COLLEGE MEDYCZNY TO TAKŻE:
•

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

•

Szkoła Językowa

•

Policealna Szkoła Zawodowa

•

Instytut Studiów Podyplomowych ANDRAGO-CENTRUM

•

Usługi Doradcze
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PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
COLLEGE MEDYCZNY

Na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 200 poz. 1537) Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego wpisał z dniem 15 czerwca 2011r. do ewidencji pod nr EKST II
5471.1.2011 niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny o zasięgu
ogólnokrajowym.
Kursy kwalifikacyjne, zaproponowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli College
Medyczny, odbywają się za zgodą Kieleckiego Kuratora Oświaty. Dają one możliwość uzyskania
dodatkowych kwalifikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).
Świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego są równoważne dyplomom studiów
podyplomowych wyższych uczelni. Kadrę wykładową stanowią pracownicy naukowi wyższych
uczelni oraz specjaliści.

COLLEGE MEDYCZNY Placówka Kształcenia Ustawicznego, jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia
i inne formy edukacyjne.

Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce
tel. 41 33 08 800
www.college-med.pl
sekretariat@college-med.pl

SZKOŁA JĘZYKOWA COLLEGE MEDYCZNY prowadzi kursy:
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POLICEALNA SZKO ŁA ZAWODOWA
COLLEGE MEDYCZNY

Na podstawie art. 82 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) została wpisana do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych jako: Policealna Szkoła Zawodowa College Medyczny. Decyzja Nr 82 z dnia 30
grudnia 2011 r. znak: EKS-I.4430.2.58.82.201
Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Na większości kierunków z uprawnieniami nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, na kilku kierunkach
jednak jest krótsza – 3 lub 2 semestry.
Na wszystkich kierunkach z uprawnieniami szkoły publicznej, nauka kończy się egzaminem
z przygotowania zawodowego.
Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów
zewnętrznych dyplom z tytułem TECHNIKA.
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KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)
Nowością Ministerstwa Edukacji Narodowej są realizowane w College Medyczny Kwalifikacyjne
Kursy Zawodowe. To elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość
przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.
Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne
kursy zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub
uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.
Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu
nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji,
absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego
egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i
po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie.
Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech –
K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość
uzyskania dyplomu technika.

USŁUGI DORADCZE
Centrum Kształcenia College Medyczny oferuje również szeroki zakres usług doradczych
będących uzupełnieniem prowadzonych działań szkoleniowych lub samodzielnym elementem
wsparcia dla szerokiego grona odbiorców.
Zajęcia z wymienionych zagadnień skierowane są przede wszystkim do osób bezrobotnych,
młodzieży, pracowników przedsiębiorstw. Mogą mieć formę spotkań indywidualnych lub
grupowych.
• Doradztwo zawodowe
• Doradztwo psychologiczne
• Porady prawne z zakresu prawa pracy:
• Doradztwo z zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy krajowych (w tym z
Funduszu Pracy) oraz unijnych dla osób fizycznych oraz podmiotów ekonomii
społecznej.
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Instytut Studiów Podyplomowych ANDRAGO-CENTRUM
Przy Szkole College Medyczny w Kielcach
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce, www.college-med.pl

Studia podyplomowe w Kielcach organizowane przez Instytut Studiów Podyplomowych
„Andrago Centrum” we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną
w Brzegu. Instytut kształci słuchaczy w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania
wybranego przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Studia pedagogiczne zapewniają właściwe
przygotowanie absolwentów pod kątem metodyczno-dydaktycznym i pragmatycznym do realizacji
programu nauczania (lub prowadzenia zajęć) we wszystkich typach szkół publicznych
i niepublicznych.
Studia skierowane są do nauczycieli wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
zatrudnionych

w

przedszkolach,

szkołach

podstawowych,

gimnazjach,

szkołach

ponadgimnazjalnych i w ośrodkach oświatowo-wychowawczych. Podyplomowe studia dla
nauczycieli pozwalają zdobyć drugie, kolejne kwalifikacje dające i poszerzające możliwości
pełnoetatowego zatrudnienia.
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College Medyczny
i przedsiębiorstwa:

współpracuje

•

Fundacja na rzecz promocji zdrowia PULS

•

Poradnia Dietetyczna Healthline

•

Studio Fitness Healthline

•

Świętokrzyski Klub Karate Kyokushin

•

Biuro Tłumaczeń

•

Biuro Nieruchomości GetinHouse

•

Medical College

i

wspiera

następujące

instytucje
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