
Szkolenia Online na Żywo - BSI Connected Learning Live to nowoczesny sposób 
dostarczania szkolenia online w czasie rzeczywistym. System zapewnia dostęp 
do światowej klasy programów edukacyjnych, poprzez angażujące i interaktywne 
doświadczenie, niezależnie od lokalizacji.

Szkolenia Online na Żywo - Connected Learning Live 
(CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia 
klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy 
nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego 
budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w 
kursie online.

Chociaż Twój wykładowca może być daleko, a 
współuczestnicy szkolenia będą znajdować się w różnych 
lokalizacjach, zgromadzimy Was w jednej wirtualnej klasie. 
Jest to interaktywne doświadczenie, w którym prowadzący 
może kontaktować się z uczestnikami i udostępniać im 

materiały tak, jak w prawdziwej klasie. Podczas tych sesji 
możesz również w pełni uczestniczyć   
w wymianie doświadczeń z innymi uczestnikami.
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Wybierz szkolenia Connected Learning Live 

Rewolucja cyfrowa zmienia współczesny obraz nauki. Zapewnia większą elastyczność i daje uczestnikom możliwość 

wyboru środowiska, w którym się uczą. Opracowany z myślą o potrzebach organizacji i profesjonalistów, Connected 

Learning Live to wysokiej jakości doświadczenie edukacyjne, które oferuje następujące korzyści:

Prawdziwe środowisko szkoleniowe
Nasi eksperci-trenerzy i uczestnicy współpracują 

w czasie rzeczywistym, na platformie edukacyjnej, 

która tworzy angażujące środowisko szkoleniowe. 

Podczas sesji możesz w łatwy sposób 

komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami 

szkolenia.

Minimalizacja kosztów
Możesz brać udział w kursach w pracy, domu lub 

w dowolnym miejscu, w którym jest połączenie 

z Internetem. Eliminujesz w ten sposób koszty 

podróży, takie jak transport czy zakwaterowanie, 

oszczędzając pieniądze oraz czas Twój i Twojej firmy.

Wygoda i elastyczność
Sesje szkoleniowe są krótkie, więc masz czas na 

wywiązanie się również z innych obowiązków. 

Typowa sesja trwa od dwóch do trzech godzin.

Kompleksowe doświadczenie edukacyjne
Nasi tutorzy dzielą się swoją dogłębną wiedzą 

i tworzą bogate doświadczenie edukacyjne, 

wykorzystując połączenie nauczania, dyskusji oraz 

działań. Otrzymasz ten sam poziom wysokiej jakości 

szkolenia, co na naszych kursach stacjonarnych.

Zdobądź zawodowe uznanie
Po pomyślnym ukończeniu jednego z naszych 

kursów Connected Learning Live otrzymasz 

międzynarodowy certyfikat BSI.

Jakość przede wszystkim
Liczebność grupy jest ograniczona, dzięki czemu 

otrzymasz odpowiedni poziom osobistej uwagi. 

Korzyści szkoleń z BSI Connected Learning Live 
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Oferta szkoleń online dostępna w Akademii BSI obejmuje wszystkie szkolenia z oferty kursów otwartych. 
Wybierz jedno ze szkoleń, a my zorganizujemy je dla Ciebie, w formie szkolenia otwartego lub 
dedykowanego. 

ISO 9001 Zarządzanie jakością

ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe

ISO/IEC 27001 Bezpieczeństwo informacji

ISO 13485 Zarządzanie jakością urządzeń 
medycznych

ISO 20001 Zarządzanie usługami IT

ISO 22301 Zarządzanie ciągłością działania

ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy

ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem

ISO 50001 Zarządzanie energią

Sprawdź najnowszą listę szkoleń  
prowadzonych online na naszej 
stronie bsigroup.com/szkolenia

$



Jak to działa?

Uczestnicy:Wirtualna 
klasa:

Kurs jest prowadzony na platformie spotkań 
internetowych. Obejmuje to pomocne funkcje 
maksymalizujące komfort uczenia się, takie jak:

• Pokoje pracy w grupach

• Tablice

• Udostępnianie dokumentów i wideo

• Ankiety

• Czaty

• Pobieranie plików

Kursy BSI Connective Learning Live zostały 
ustrukturyzowane w wygodnym formacie, aby 
pomóc zrównoważyć Twoje potrzeby szkoleniowe 
z codziennymi obowiązkami w pracy.

Czego potrzebujesz, aby uzyskać najlepszą jakość 

uczenia się:

• Komputer lub tablet z szybkim Internetem

• Zestaw słuchawkowy USB

• Kamera internetowa

Aby zoptymalizować proces nauki, uczestnicy 

proszeni są o połączenie w spokojnym otoczeniu, 

nienarażonym na zakłócenia.
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Dowiedz się więcej
Zadzwoń: +48 501 682 425

+48 795 515 021   
Sprawdź na: bsigroup.com/pl   

Dlaczego wybrać BSI jako jednostkę szkoleniową?

W BSI zapewniamy sprawdzoną drogę do sukcesu, niezależnie od tego, gdzie znajdujesz 
się na swojej drodze do rozwoju. Zdobądź wiedzę, dowiedz się, jak wdrażać i kontrolować 
systemy zarządzania lub odkryj narzędzia i techniki, które zwiększą trwałość Twojej 
organizacji. Niezależnie od Twoich wymagań, mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. 
Omówimy rzeczywiste wyzwania i podzielimy się z Tobą najlepszymi praktykami opartymi 

na ponad 100-letnim doświadczeniu.

O BSI

BSI jest spółką zapewniającą rozwiązania do doskonalenia biznesu, która umożliwia 
organizacjom przekształcanie standardów najlepszych praktyk w nawyki 
doskonałości. Pracując z ponad 86 000 klientów w 193 krajach, BSI jest prawdziwie 
międzynarodowym przedsiębiorstwem posiadającym umiejętności i doświadczenie 
w wielu sektorach, w tym w sektorze motoryzacyjnym, lotniczym, budowlanym, 
spożywczym i opieki zdrowotnej. Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie rozwoju 
norm, a także weryfikacji i usług profesjonalnych, BSI jest w stanie pomóc klientom 
w zrównoważonym rozwoju, zarządzaniu ryzykiem i osiągnięciu większej trwałości 
biznesowej.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie bsigroup.com/pl
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