
Szkolenie z naparawy szyb 
klejonych

Firma Autoklinika zajmuje się organizacją szkoleń od 2008 roku. W celu poznania technik Smart Repair 
podróżowaliśmy po całej Europie, aby uczyć się od najlepszych i móc tą wiedzę przekazywać dalej. Od początku 
przyświecał nam jeden cel – przekazywać zdobytą wiedzę w prestiżowych serwisach oraz w akademii 
Autoklinika.

 Do kogo kierowane są nasze szkolenia:

  Nasze szkolenia są skierowane do wszystkich chętnych osób, grup czy przedsiębiorstw, które pragną 
pogłębiać swoją wiedzę i podnosić kwalikacje z zakresu naprawy szyb klejonych oraz chcą stać się 
specjalistami w tej dziedzinie. Szkolenie to jest skierowane również do osób, które nie miały wcześniej 
styczności z wykonywaniem napraw szyb klejonych. Kurs przygotowany przez nas i prowadzony pod okiem 
certykowanych trenerów pozwoli na poruszanie się w świecie motoryzacji, a także zapewni wiedzę 
teoretyczną i praktyczną na najwyższym możliwym poziomie.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku współpracujemy z urzędami pracy, z którymi realizujemy plan 
zapobiegania bezrobociu, czego dowodem są liczne rekomendacje i donansowania. Ponadto nasze szkolenia 
spełniają normy DEKRA oraz jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 Korzyści dla kursantów:

  Każdy z uczestników szkolenia po zdanym pozytywnie egzaminie otrzymuje certykat S.U.S 2.0, świadczący o 
przyswojeniu wiedzy z zakresu naprawy szyb klejonych, zyskując miano certykowanego technika naprawy 
szyb klejonych. Ponadto każdy z kursantów przygotowany jest do podjęcia pracy w branży od zaraz lub 
prowadzenia własnej rmy w sektorze naprawy szyb klejonych. Firma zapewnia wsparcie techniczne po 
zakończonym kursie w trakcie pracy na stanowiskach kosmetyki samochodowej. Absolwenci kursów stają się 
specjalistami w swojej dziedzinie, którzy są przygotowani do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

 Program szkolenia:

  Szkolenia z zakresu naprawy szyb klejonych trwa 8 godzin ( 1 dzień ), szkolenie składa się z zajęć 
praktycznych, które są poprzedzone niezbędną teorią do rozpoczęcia pracy. Podczas trwania kursu, uczestnicy 
poznają tajniki pracy na stanowisku naprawczym szyb klejonych. Szkolenie przeprowadzone jest na terenie 
naszej rmy przez wykwalikowanych trenerów*.
Każdy z uczestników szkolenia pracuje na własnym stanowisku, mając do dyspozycji przygotowane przez nas 
narzędzia do pracy.
CCelem szkolenia jest zapoznanie kursanta z procesami, jakie mają miejsce na stanowisku naprawczym, nauczy 
się On jak przygotować miejsce do rozpoczęcia pracy oraz jak w odpowiedni sposób przeprowadzić zakres 
naprawy.
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Posiadamy salę wykładową z możliwością prezentacji multimedialnych, zaplecze sanitarne i kuchenne.
Naprawa szyb klejonych należy do rodziny Smart Repair, czyli napraw, które są przeprowadzone 
szybko, tanio i skutecznie bez konieczności wymiany całego elementu.
 *Kurs jest przeprowadzany przez wykwalikowanych instruktorów, którzy posiadają odpowiednią 
wiedzę, uprawnienia pedagogiczne oraz wieloletnią praktykę.

Plan nauczania:
  
 
 Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

Część teoretyczna:

Przedstawienie narzędzi oraz technik naprawy szyb klejonych, warunków pracy, przybliżenie budowy 
szyby, opis stanowiska pracy

Część praktyczna:

PPrzygotowanie stanowiska pracy, zapoznanie się z narzędziami, werykacja uszkodzenia, prace 
naprawcze przy usuwaniu uszkodzenia, nawiercenie otworu w centrum uszkodzenia, praca z 
ciśnieniem i podciśnieniem, uzupełnienie ubytku żywicą,  naświetlenie odprysku, zeszlifowanie i 
spolerowanie odprysku, zakończenie prac.

Koszt przedstawionego szkolenia:

 Koszt szkolenia : 800 zł netto od uczestnika. Każdy uczestnik podczas przerwy ma dostęp do kawy 
oraz herbaty. 

HaHarmonogram szkoleń dostępny pod adresem www.centrumszkoleniowe.edu.pl lub poprzez kontakt z 
naszymi specjalistami: szkolenia@autoklinikapoznan.pl Tel: 794 115 115
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