Terminarz planowanych egzaminów organizowanych w ramach Systemu
Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej na I połowę 2019 r.

UWAGA:
1. Do wszystkich egzaminów można przygotowywać się samodzielnie w
trybie eksternistycznym lub skorzystać z oferty szkolenia, kursu
przygotowującego czy studiów podyplomowych w jednej z Instytucji Uczestnika Systemu Standardów (np. szkoła bankowa, uczelnia wyższa,
inna instytucja szkoleniowa). Zgłoszenia na egzamin i kwestie
organizacyjne, w tym opłaty egzaminacyjne od uczestników, prowadzą
osoby kontaktowe z ramienia poszczególnych Instytucji.
2. Informujemy, iż dla zainteresowanego banku, uczelni wyższej, innej
instytucji
finansowej
czy
grupy
osób,
istnieje
możliwość
przeprowadzenia egzaminu w dogodnym miejscu na terenie całego
kraju. W tym celu wymagane jest zgłoszenie przeprowadzenia egzaminu
do Sekretariatu Systemu Standardów ZBP. Osobą kontaktową z ramienia
ZBP jest p. Wojciech Golicz, Doradca Zarządu ZBP, tel. 022 4868180
w.134, e-mail: standardy@zbp.pl

Egzamin Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E na poziomie
stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego

Termin
egzaminu

Miejsce

Instytucja organizująca
egzamin

Dodatkowe informacje i
rekrutacja

Uniwersytet Łódzki, Instytut
Finansów

P dr Iwa Kuchciak
kom. 603 570 530
iwa.kuchciak@uni.lodz.pl
p. dr Krzysztof Kil
krzysztof.kil@uek.krakow.pl

7.06.2019

egzaminu
Łódź

14.06.2019

Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie, Katedra
Bankowości

29.06.2019

Warszawa

Warszawski Instytut
Bankowości

5.07.2019

Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach

p. Joanna Grobelny
tel. 022 826 99 24
jgrobelny@wib.org.pl
p. dr Monika Klimontowicz
mklimontowicz@ue.katowice.pl
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Egzamin po Studium Bankowości na poziomie stopnia
zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego
Termin
egzaminu
28.06.2019

Miejsce
egzaminu
Lublin

Instytucja
organizująca
egzamin
Szkoła Bankowa w
Sandomierzu

Dodatkowe informacje i rekrutacja
p. Małgorzata Nowak,
malgorzata.nowak@szkolbank.sandomierz.pl

Egzamin na stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds.
Finansowych (CKF)
Adresowany do: pracowników banków i instytucji pośrednictwa finansowego
różnych szczebli współpracujących z klientami (pracownicy sieci, front office,
doradcy i opiekunowie klientów, pracownicy komórek Contact Centre),
Nabór: po szkoleniach, eksternistycznie lub na wewnętrzne zamówienie
banku/innej instytucji finansowej, uczestnicy konkursu Forum Contact Centre
ZBP i innych konkursów promujących dobre praktyki sprzedaży, np. Polish
National Sales Awards
Termin
egzaminu
CKF

Miejsce
egzaminu

Instytucja organizująca egzamin, dodatkowe informacje i
rekrutacja

17.05.2019

Poznań

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
p. Katarzyna Olechniewicz
tel. 061 655 33 51 katarzyna.olechniewicz@wsb.poznan.pl

23.05.2019

Warszawa

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
p. Katarzyna Olechniewicz
tel. 061 655 33 51 katarzyna.olechniewicz@wsb.poznan.pl

Egzamin na stopień zawodowy
Procesami i Jakością (MZPIJ)

Menedżer

ds.

Zarządzania

Adresowany do: pracownicy instytucji sektora finansowego w Polsce,
zaangażowani w prace związane z usprawnianiem procesów w swoich
organizacjach i kadra zarządzająca
Termin
egzaminu
11.06.2019

Miejsce
egzaminu
Warszawa

Instytucja
organizująca egzamin
BOC Information
Technologies
Consulting Sp. zoo

Dodatkowe informacje i
rekrutacja
p. Łukasz Tartanus
lukasz.tartanus@boc-pl.com
www.certyfikacjaprocesowa.pl
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Egzamin na stopień zawodowy Senior Menedżer ds. Zarządzania
Procesami i Jakością (SMZPIJ)
Adresowany do: pracownicy instytucji sektora finansowego w Polsce,
zaangażowani w prace związane z usprawnianiem procesów w swoich
organizacjach i kadra zarządzająca (przy kwalifikacji SMZPIJ tematyka
poszerzona jest o strategiczne zarządzanie procesami, tworzenie systemu
procesowego i pogłębienie tematów z zakresu podejścia lean i metod six
sigma)
Termin
egzaminu
11.06.2019

Miejsce
egzaminu
Warszawa

Instytucja
organizująca egzamin
BOC Information
Technologies
Consulting Sp. zoo

Dodatkowe informacje i
rekrutacja
p. Łukasz Tartanus
lukasz.tartanus@boc-pl.com
www.certyfikacjaprocesowa.pl
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