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nie państwowych dokumentów potwierdzających 
ukończenie nauki wraz z uzyskaniem tytułu zawo-
dowego. Przy czym, szkoła Nowoczesnych Technik 
Grzewczych Akademii Viessmann jest jedyną tego 

typu szkołą w branży, prowadzoną przez producen-
ta – firmę Viessmann. Jest to zarazem jedyna szkoła 
firmy Viessmann na świecie o uprawnieniach szko-
ły publicznej.  

  Kształcenie specjalistów jest priorytetowym 
elementem działalności firmy Viessmann. 
Profesjonalne doradztwo, sprzedaż, montaż i obsłu-
ga serwisowa urządzeń i instalacji wymaga nieustan-
nego doskonalenia umiejętności współpracujących 
z firma fachowców.
Na polskim rynku Viessmann istnieje od 1991 roku. 
A od 2003 roku oferuje kompleksową formę kształ-
cenia w Szkole Nowoczesnych Technik Grzewczych 
Akademii Viessmann. Absolwentom szkół średnich  
i zawodowych pozwala zostać specjalistą branży Od-
nawialnych Źródeł Energii (OZE). Aktywnym fachow-
com umożliwia podniesienie kwalifikacji i uzyska-

3300 zł stypendium dla Ciebie  
w Akademii Viessmann

Zostań słuchaczem Akademii Viessmann i skorzystaj ze stypendium, które pokryje 50% kosztów Twojej nauki

Oferta przeznaczona tylko dla uczestników Pro-
gramu Instalator Viessmann, a także ich pra-
cowników: 
Zapłacimy 50% za Twoją naukę w Szkole Akade-
mii Viessmann. Zarejestruj się już dziś, by otrzy-
mać stypendium w wysokości 3300 zł, które po-
kryje połowę kosztów nauki.

Co zyskujesz dzięki Akademii Viessmann? 
•	zdobywasz	dyplom	państwowy	i	tytuł:	Technika	
Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, 
•	uzyskujesz	tytuł	Certyfikowany	 Instalator	OZE	
(wszystkich 5 certyfikatów), 
•	otrzymujesz	EUROPASS	–	dokument	uznawany	
w całej UE, potwierdzający nabyte kwalifikacje 
zawodowe, 

•	opanowujesz	wiedzę,	dzięki	której	możesz	w	ła-
twy sposób zarobić nawet ponad 10 000 zł.

Policzmy Twoje oszczędności: 
•	oszczędzasz	3300	zł	dzięki	stypendium	Viess- 
mann, pokrywającym połowę kosztów nauki  
w Akademii, 
•	oszczędzasz	od	9000	do	nawet	12	000	zł	–	na	 
5 certyfikatach OZE, ponieważ jako absolwent Aka-
demii nie musisz uczestniczyć w płatnych szkole-
niach i egzaminach.

Ale to nie wszystko – zobacz, dlaczego jeszcze 
Akademia Viessmann jest unikalnym projek-
tem na skalę kraju: 
•	programem	stypendialnym	obejmujemy	nie	tylko	

Ciebie,	ale	także	dowolną	liczbę	Twoich	pracowni-
ków – dla każdego z nich możemy ufundować sty-
pendium, które pokryje 50% kosztów nauki, 
•	nie	tracisz	czasu	ani	pieniędzy	na	dojazdy	do	szkoły	
–	nauka	odbywa	się	przez	Internet	–	na	żywo,	w	godzi-
nach wieczornych: od 19:00, zajęcia praktyczne odby-
wają się w oddziałach firmy Viessmann – dla czynnych 
zawodowo instalatorów będzie to tylko formalność.

Jaki tytuł otrzymasz po ukończeniu Akademii? 
Jeśli masz wykształcenie średnie: po ukończeniu 
Akademii uzyskasz świadectwo państwowe, po-
twierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe oraz ty-
tuł i dyplom: Technika Urządzeń i Systemów Ener-
getyki Odnawialnej. 
Jeśli masz wykształcenie zawodowe: otrzymasz 

świadectwo państwowe potwierdzające Twoje 
kwalifikacje zawodowe.  
Dodatkowo: 
•	po	pierwszym	roku	nauki	uzyskujesz	kwalifika-
cje do: Montażu urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej  
•	po	drugim	roku	nauki	uzyskujesz	kwalifikacje	do:	
eksploatacji urządzeń i systemów energetyki od-
nawialnej 

Zapisz się już dzisiaj: 
wypełnij formularz on-line lub zadzwoń: 604 447 504 
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
Rezerwacja	miejsca	do	niczego	nie	zobowiązuje	–	
w każdej chwili jest możliwość rezygnacji.

www.viessmann.edu.pl 
Przejdź

Certyfikowany Instalator OZE
Przejdź

Kliknij! Zarezerwuj sobie 
miejsce. Do niczego to nie 
zobowiązuje! 

Przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://programinstalator.pl/mymail/3756/24053edad2e40d5e4cbdc5845f429a9d/aHR0cDovL3d3dy52aWVzc21hbm4uZWR1LnBsL3phcGlzei1zaWUtd3N0ZXBuaWUv
http://www.viessmann.edu.pl/dla-kandydatow/certyfikowany-instalator-oze/
http://www.viessmann.edu.pl/zapisuj-sie-wstepnie/
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