
           

            

       Центр Професійної та Безперервної освіти є єдиним державним 

закладом для молоді та дорослих в місті Познані. Він був створений в 

результаті злиття Школи Точної механіки, Центру Безперервної освіти та 

Центру Практичного навчання. Центр має 55-річну традицію професійної 

освіти (з 1963 року) 

    Метою установи є підвищення доступності до безперервної освіти, а 

також створення  можливості доповнення, підвищення  або отримання 

нових навиків та кваліфікацій, даючи перепустку до  ефективного 



пересуванню по ринку праці. Надаємо професійні консультації в галузі 

професійної перекваліфікації. Центр здійснює міжнародне співробітництво 

в області реалізації проектів по підтримці професійного навчання 

(виробничі практики в Європі: Німеччина, Іспанія, Португалія) і  на 

території СНД – у вигляді міжнародного обміну.  

 

          Завдяки  вкладеним  інвестиціям  в розвиток технологічної бази та 

співпраці з роботодавцями, можливість навчання в  ЦПіБО дозволяє 

отримати необхідний рівень   навиків і вмінь  на ринку праці, на якому 

постійно  зростає попит на висококваліфікований персонал. Для іноземців 

з країн , які не входять до Євросоюзу , ЦПіБО дає можливість отримати 

кваліфікації, які визнаються в 28 країнах ЄС. В  рамах проектів ЄС ми 

створюємо можливість отримання додаткових навиків та кваліфікацій, 

наприклад –  зварювальних, газових, електричних,  обслуговування 

верстатів з числовим програмним забезпеченням (ЧПУ). 



 

              

 

          Відданість викладачів та співробітників створює особливо 

доброзичливий клімат  для  слухачів центру. Наші викладачі  набрані із 

числа співробітників  вищих технічних закладів, мають вчені звання і 

досвід роботи в галузі виробничої сфери  і постійно підвищують свій  

рівень професійних навиків, з метою передачі нашим слухачам сучасних 

знань та технологій в процесі навчання.  



 

 

              У зв'язку з прийняттям у 2010 р.  стандартів «Польської системи 

професійно-технічних кваліфікацій у сфері безперервного навчання»,  

Центр відкрив кваліфікаційні професійні курси. ЦПіБО - сучасний 

екзаменаційний центр для всіх галузевих професій. Умови навчання, 

оснащення  і розміщення обладнання в майстернях та лабораторіях 



відповідають вимогам цих стандартів. 

 

 

ПЕРЕВАГИ НАШОГО ЦЕНТРУ: 

 Спеціалізовані навчальні майстерні та лабораторії : 

(18 спеціалізованих майстерні і лабораторій в області: мехатроніки, 

електротехніки, електроніки, механіки, відновлюваних джерел енергії), 

більшість з яких акредитовані та  мають сертифікати відповідності з 

європейськими стандартами. В останні роки центр був оснащений 

обладнанням , що відповідає новітнім технологіям в цій галузі. 

 



 Документи, що засвідчують якість наданих послуг: 

 

- Сертифікат Інституту зварювання в Глівіцах - що дає право на навчання 

і екзаменування зварників відповідно до Вимог Інституту зварювання; 

- Сертифікат ISO 9001: 2008 - Центр впровадив та застосував систему 

управління якістю згідно вимог «Послуги освіти у галузі безперервної та 

практичної освіти»; 

- Сертифікати PTI - лабораторії ECDL, CAD та ECDL CORE; 

-    Сертифікат EBC * L; 

 



 

 Легкий доїзд і розташування : 

- вигідний доїзд з кожного пункту міста Познань (трамваї № 1, 6, 13, 15, 

автобус № 50 на вул. Смолюховського/Smoluchowskiego) і автострадою   

Сьвєцко - Варшава/ Świecko-Warszawa; 

 

 Територія школи  адаптована для людей з спеціальними потребами;  

  Буфет (смачні, гарячі страви); 

 Функціональна бібліотека. 

 


