ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт
1) Програма
Обучението във ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт се състои от 9 отделни
модула (темите на модулите и графика на отварянето им можете да видите на сайта).
2) Регистрация
След първоначалната регистрация в платформата, ще можете да се записвате поотделно за
всеки модул. Всеки модул ще бъде достъпен за записване до седмица преди обявения
график за неговото начало.
3) Методология на провеждане на обученията
Като обучаем във ВИФИ ФМА Вие можете да избирате между четири възможности:
- Самообучение – След като се запишете за съответния модул/и, можете да преглеждате
всички материали от даден модул/всички модули, без да правите упражнения и тестове.
При тази форма на обучение не получавате удостоверение за преминато обучение.
- Обучение в отделен модул – Можете да запишете само един отделен модул по Ваш
избор, да участвате във виртуалните консултации и дискусионния форум, да правите
упражненията за проверка и след успешно издържан тест, да получите удостоверение за
преминато обучение в съответния модул.
- Сертифициращо обучение в цялата програма – Можете да следвате предварително
регламентирания график и последователност на отделните модули, като поетапно
завършвате обучението си в тях. След успешно приключване на осми модул, ще бъдете
допуснати до девети модул, където ще можете да се явите на финален тест и ще трябва да
разработите проектна работа, която ще бъде оценена от изпитно жури. Всеки успешно
положил теста и разработил положително оценена проектна работа, ще получи сертификат
за преминато обучение в Академията.
- Обучение във всички модули спрямо индивидуален план - Можете да не следвате
регламентирания график и последователност на отделните модули, а да се записвате само
в тези от тях, към които проявявате интерес. Ако в даден момент Вие успешно преминете
всички модули от едно до осем, ще бъдете допуснати до девети модул, където ще можете
да се явите на финален тест и ще трябва да разработите проектна работа, която ще бъде
оценена от изпитно жури.
4) Кога съм преминал успешно обучението
За да получите удостоверение за преминат курс, трябва успешно да издържите теста в края
на модула. Тестът ще бъде достъпен за вас при покриване на 100 % от учебното
съдържанието, което включва презентация и скриптове. Упражненията не са включени в
задължителния материал за допускане до тест.

5) Какво включва един модул
Всеки модул представлява интерактивна книга, която включва скрипт, презентация,
упражнения за проследяване на прогреса, казуси, онлайн консултация във виртуална
класна стая, дискусионен форум и тест.
6) Онлайн консултации
Онлайн консултациите се провеждат веднъж седмично спрямо предварителен график,
който ще намерите към всеки модул. Първото онлайн занятие ще бъде на 01.12.2016 г. от
14:00 ч. Връзка към виртуалната класна стая ще намерите в Модул 1. Виртуалната класна
стая ще бъде активна 15 мин. преди началния час и може да влезете в нея само ако преди
това преподавателят вече е влязъл. С цел осигуряване на високо качество на
консултацията, ще Ви бъдат необходими слушалки и микрофон.
7) Продължителност
Всеки отделен модул има продължителност от 3 календарни седмици. Модул 9
продължава 2 календарни седмици.
8) Начин на оценяване
Оценяването на модули 1 - 8 е под формата на тест с предварително зададени
отговори (multiple choice test). Всеки тест има 30 въпроса, на които може да имате повече
от един верен отговор. Срокът за решаване на теста не може да бъде по-късно от крайната
дата на съответния модул, а след стартиране на теста ще разполагате с 1 час за неговото
решаване!
Оценяването на модул 9 е двукомпонентно - 50% оценка от проектна работа и 50%
оценка от финален тест с предварително зададени отговори (multiple choice test).
Проектната работа трябва да има практическа насоченост и приблизителен обем 8-10
страници. Тестът има 40 въпроса, на които може да имате повече от един верен
отговор. След стартиране на теста ще имате на разположение 2 часа за неговото решаване.
9) Информация за контакт
Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или нужда от подкрепа по време
на обучението от административен или технически характер.

Ваня Миланова

За административни въпроси
Десислва Кисьова

За технически въпроси
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