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Akademia Techniczna BKT Elektronik 

Certyfikowany Instalator Systemu  

Okablowania Strukturalnego BKT (CI1) 

Szkolenie hybrydowe—on-line i stacjonarne 

Program szkolenia w formule hybrydowej – edycja 2022  

Szkolenia dla instalatorów w 2022 roku odbywać się będą w trybie hybrydowym w dwóch częściach: on-line i stacjonarnie.  

Do uzyskania certyfikatu instalatora wymagana jest obecność uczestnika na szkoleniu on-line poprzedzającym szkolenie stacjonarne  

w określonym turnusie szkoleń jak i obecność na szkoleniu stacjonarnym.  

1. Szkolenie on-line na platformie szkoleniowej clickmeeting.com. 

• Termin: patrz tabela „terminy szkoleń” – czas trwania do 4h 

• W szkoleniu on-line mają obowiązek wziąć udział firmy zapisane na szkolenia stacjonarne w różnych lokalizacjach  

w danym turnusie 

• Każda zgłoszona firma określi 1 adres email za pomocą, którego zaloguje się do systemu szkoleniowego w celu odbycia  

szkolenia on-line 

• Przed ekranem szkolenia on-line może znaleźć się dowolna liczba uczestników. Jednoczesny udział wszystkich uczestników w 

szkoleniu on-line będzie możliwy, przy założeniu, że jego odsłuch będzie realizowany w grupie, z jednego komputera/ekranu 

przy użyciu podanego adresu email. Brak możliwości odsłuchu szkolenia on-line przy użyciu jednego adresu email z kilku kom-

puterów jednocześnie.  

8:50 Rozpoczęcie szkolenia on-line – test systemu clickmeeting.com 

9:00 Część I – on-line 

• Prezentacja firmy  

• Obszar działalności i oferta 

• Partnerstwo i współpraca 

• Podstawy okablowania strukturalnego  

• Komitety standaryzacyjne, normy i różnice w normach 

• Ewolucja standardów – od kat. 5 po kat. 8.1/8.2— 1/2.5/5/25/40 GbE 

• Modele torów transmisyjnych 

• Dyrektywa CPR 

• Dobre praktyki instalacyjne 

11:15 Przerwa 

11:30 Część II – on-line 

• Pomiary okablowania strukturalnego 

• Dlaczego wykonujemy pomiary okablowania 

• Mierzone parametry 

• Błędy i interpretacja wyników pomiarów 

• Dobre praktyki pomiarowe 

13:00 Koniec szkolenia on-line 

Kontakt 

BKT Elektronik, ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota koło Bydgoszczy, Tel.: +48 52 36 36 370, e-mail: szkolenia@bkte.pl, www.bkte.pl 
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2. Szkolenie stacjonarne (w siedzibie/oddziale BKT lub w określonej lokalizacji) 

• Termin i lokalizacja: patrz tabela „terminy szkoleń”  – czas trwania do 2,5h  

• Szkolenia odbywają się w dwóch grupach w każdej lokalizacji szkolenia 

• Grupa A - Rozpoczęcie szkolenia o godz. 8:50; Grupa B - Rozpoczęcie szkolenia o godz. 11:30 

• Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń 

• W szkoleniu stacjonarnym mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednej firmy 

Część I – stacjonarnie 

• Test kompetencji ze szkolenia on-line 

• Systemy okablowania strukturalnego BKT 

• System BKT RJ45 / złącza kat. 5 - 8.1 / tor klasy D - I  

• System BKT NL / złącza kat. 8.2 / tor klasy II 

• Kable instalacyjne systemu BKT i akcesoria 

• Instalacja systemu okablowania BKT 

• Instalacja modułów gniazd BKT 

• Rozwiązywanie problemów przy użyciu mierników okablowania 

• Gwarancja systemu okablowania BKT 

• Dyskusja i wymiana poglądów 

Koniec szkolenia 

Zgłoszenie na szkolenie 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. O rezerwacji miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W celu rejestracji uczestników 

należy wypełnić formularz „Zgłoszenie na szkolenie CI1 hybrydowe”. W formularzu należy uzupełnić wszystkie pola oraz wybrać loka-

lizację szkolenia i dogodny z dostępnych terminów. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres  

szkolenia@bkte.pl. Po otrzymaniu formularza potwierdzimy Państwa obecność. 

Udział w szkoleniu jest płatny. Koszt szkolenia wynosi 500 zł + VAT od firmy. W szkoleniu w trybie stacjonarnym, w tej cenie mogą wziąć 

udział maksymalnie 3 osoby z firmy. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu dokonanej opłaty. Ewentualny nocleg należy 

organizować we własnym zakresie!  

Zgłoszenia przyjmowane są maksymalnie do 3 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania. Klienci dokonujący przedpłaty 

za szkolenie na podstawie faktury pro-forma zobligowani są do jej opłacenia do 2 dni roboczych po jej otrzymaniu, w przeciwnym 

wypadku kandydatura zostanie odrzucona automatycznie.  

Dostępne terminy szkoleń „Certyfikowany Instalator Systemu Okablowania Strukturalnego BKT (CI1)” w 2022 roku 

Kontakt 

BKT Elektronik, ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota koło Bydgoszczy, Tel.: +48 52 36 36 370, e-mail: szkolenia@bkte.pl, www.bkte.pl 

Lokalizacja 

szkolenia 
I Turnus 

Grupa 
II Turnus 

Grupa 
III Turnus 

Grupa 
IV Turnus 

Grupa 

A B A B A B A B 

On-Line 2022.02.28 (pn) 8:50 2022.05.16 (pn) 8:50 2022.09.05 (pn) 8:50 2022.11.14 (pn) 8:50 

Warszawa 2022.03.01 (wt)   2022.05.17 (wt)    2022.09.06 (wt)   2022.11.15 (wt)   

Katowice 2022.03.02 (śr)   2022.05.18 (śr)   2022.09.07 (śr)   2022.11.16 (śr)   

Bydgoszcz 2022.03.03 (czw)   2022.05.19 (czw)   2022.09.08 (czw)   2022.11.17 (czw)   

Grupa A: 8:50;  Grupa B: 11:30;  

mailto:szkolenia@bkte.pl
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Lokalizacja szkolenia (adres i mapa) 

BKT Elektronik—Centrala, ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota koło Bydgoszczy 

Mercure Warszawa Ursus Station, ul. Cykady 2, 02-401 Warszawa 

BKT Elektronik—Biuro projektowe, Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice 

Kontakt 

BKT Elektronik, ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota koło Bydgoszczy, Tel.: +48 52 36 36 370, e-mail: szkolenia@bkte.pl, www.bkte.pl 
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