
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektywa  
EMC i RED 

Badania EMC Projekt EMC 
Projekt EMC II 

warsztat 
Dyrektywa 
EcoDesign 

Dyrektywa LVD 

20 lutego 27-28 lutego 7-9 marca 10-11 kwietnia 18 kwietnia 19 kwietnia 

Mapowanie i optymalizacja procesów  
projektowania i produkcji elektroniki 

Kompetencje kierownicze i zarządzanie 
zespołem dla inżynierów 

Inspekcja wizualna 

8 maja 9 maja 23 maja 

Wszystkie szkolenia odbywają się we Wrocławiu. Szkolenia otwarte są dostępne w ofercie szkoleń dedykowanych.  

Regulamin oraz cennik szkoleń znajduje się na stronie internetowej www.emc4b.com 

 

 

EMC for Business i Akademia EMC 
Wspiera firmy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej 

poprzez doradztwo i szkolenia. Dzięki wykwalifikowanej kadrze 

trenerskiej, doradcom z kilkunastoletnim stażem, 

doświadczonym inżynierom pomagamy w rozwoju projektów, 

zarządzaniem zespołem oraz rozwiązywaniu problemów  

w dziedzinie EMC.  

 

 

 

 

 

 Szkolenie in house przygotowane na życzenie Klienta,  
po weryfikacji potrzeb szkoleniowych. Szkolenie odbywa 
się w siedzibie Klienta, gdzie prowadzone są dodatkowe 
konsultacje i rozmowy. 

 Szkolenia otwarte w których biorą udział pracownicy 
różnych firm. Szkolenie jest przygotowane na podstawie 
ogólnych wytycznych programu i odbywa się we 
wskazanym miejscu przez organizatora. 

 

SZKOLENIA DLA 

INŻYNIERÓW  

I MENEDŻERÓW 

 

DORADZTWO  

I KONFERENCJE  

DLA PRODUCENTÓW, 

PROJEKTANTÓW 

ELEKTRONIKI 

 

SZKOLENIA DLA 

INŻYNIERÓW JAKOŚCI  

I ZGODNOŚCI 

 

 

 

SZKOLENIA DLA 

PROJEKTANTÓW 

ELEKTRONIKI 

Szkoliliśmy m.in. dla: 

KALENDARZ SZKOLEŃ 2018 

 Kursy online to produkt, który wspiera pracowników w 
fazie wdrożeniowej oraz systematyzującej wiedzę. Atutem 
kursów jest stała dostępność oraz dostosowanie czasu na 
realizację materiału w miejscu dogodnym dla klienta. 

http://www.emc4b.com/
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STARTER EMC – kurs online 

Kurs jest skierowany do inżynierów o małym, jak i większym doświadczeniu. Program przeprowadza przez najważniejsze aspekty 

kompatybilności elektromagnetycznej i projektowania elektroniki. Pokazujemy wszelkie powiązania, budując mapę tego obszaru, 

strukturyzując jego dotychczasową wiedzę i pokazując pewne zadania. Kurs pozwala wdrażać osoby na wyższy poziom kompetencji, 

przez co będzie efektywniejsza w pracy.  

DYREKTYWA EMC I RED (zmiany w stosunku do R&TTE, zakres, wymagania, sankcje w odniesieniu do dyrektywy RED 2014/54/EU). 

Szkolenie to ma za zadanie pokazać jak sprawa wygląda w praktyce, w naszych warunkach. Aspekty prawne, kontrola, procedury jej 

wdrażania i konsekwencje niespełnienia wymagań. O czym warto wiedzieć i jak się w tym odnaleźć. 

BADANIA EMC - FIZYKA ZJAWISK, WYMAGANIA DYREKTYWY, NORMY, METODY BADAŃ  

Szkolenie przedstawia głównie metody testowania rozszerzone o zjawiska, mechanizmy i zasady panujące w świecie EMC. Jest ono 

dedykowane także projektantom elektroniki. Dowiedzą się na co przygotować urządzenie i jak to uwzględnić na wczesnych etapach 

projektu. Poznają zjawiska i metody badań EMC, przygotuje się na testy, odpowiednio dobierze normy, badania. To szkolenie jest 

obowiązkowym punktem na ścieżce rozwoju w zakresie EMC.  

PROJEKT EMC - PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI EMC 

Aby zaplanować projekt i zrozumieć, które zagadnienia będą ważne podczas projektowania, uczestnik powinien znać obszar związany 

z badaniami EMC. Projektowanie elektroniki jest złożonym zagadnieniem samym w sobie, biorąc pod uwagę już tylko funkcjonalność. 

Niestety dodatkowo sprawę komplikują różne wymagania dodatkowe, w tym EMC (ale też temperatura, pobór energii, 

bezpieczeństwo, itd.). Inżynier powinien wiedzieć, jak projektować urządzenia, aby spełnić wymagania emisji i odporności (EMC).  

To szkolenie jest bardzo praktycznym ujęciem złożonego tematu. Pokazujemy najważniejsze koncepcje, zasady i dobre praktyki.  

PROJEKT EMC II – WARSZTAT 

Warsztat podczas którego zostaną przedstawione praktyczne zasady projektowania przy użyciu sprzętów oraz modułów testowych. 

Uczestnik będzie mógł samodzielnie przejść przez zadania, testując i zdobywając wiedzę dotyczącą projektowania elektroniki. 

Dodatkowo na bieżąco będą mogli weryfikować i uzupełniać swoją dotychczasową wiedzę pod okiem specjalistów.  

DYREKTYWA ECODESIGN"POSKROMIĆ ENERGIĘ URZĄDZEŃ" ZGODNIE Z WYMAGANIAMI DYREKTYW ECODESIGN 2009/125/EC  

I 2010/30/EU 

Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat unijnych wymagań EcoDesign dotyczących produktów. 

Omawiany jest europejski system nowego podejścia, obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za produkt, wybrane dyrektyw, moduły 

oceny zgodności oraz system nadzoru rynku. Jak również wybrane grupy produktów będących w zakresie EcoDesign. 

DYREKTYWA LVD – BEZPIECZEŃSTWO, WYMAGANIA DYR. 2014/35/EU ORAZ NORMY ZHARMONIZOWANE 

Podczas szkolenia uczestnik pozna zakres, wymagania, normy zharmonizowane, obowiązki i potencjalne zagrożenia dotyczące 

urządzeń objętych Dyrektywą LVD. 

KOMPETENCJE KIEROWNICZE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM DLA INŻYNIERÓW 
 

Uczestnik pozna cechy i funkcje menedżera, oraz jak dokonać zmiany roli z kolegi na szefa. Dowie się, jak budować autorytet w zespole 

wraz z elementami wystąpień publicznych. Pozna błędy młodego menedżera, skuteczną komunikację w zespole inżynierów oraz style 

zarządzania dostosowane do sytuacji i pracownika. Budowanie zespołu, jego organizację pracy, stawianie celów, delegowanie zadań. 

 

INSPEKCJA WIZUALNA - USPRAWNIENIA PROCESU MONITORINGU JAKOŚCI, OCENY WYNIKÓW TESTÓW 

Podczas szkolenia przedstawione będzie, m.in. jak dobrać mikroskop, jak dokumentować znalezione defekty lub – co nawet ważniejsze 

– potencjalne zagrożenia, które przeoczone we wstępnym etapie mogą okazać się krytyczne w dalszym użytkowaniu produktu. 

Uczestnik dowie się, jak dopasowywać podejście metodologiczne wizualnej inspekcji w zależności do prowadzonych testów lub zmian 

w procesie produkcyjnym, bądź projektowym. 

MAPOWANIE PROCESÓW  

Szkolenie ma na celu dostarczyć wiedzę i umiejętności w zakresie mapowania, optymalizacji procesów projektowania i produkcji 

elektroniki. Zostaną przedstawione części składowe procesów związanych z przebiegiem projektowania i produkcji elektroniki  

w poszukiwaniu usprawnień w realizacji procesu, które będą uwzględniały jego złożoność w dalszych etapach tworzenia mapy działań. 
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Największa konferencja zrzeszająca praktyków i miłośników branży EMC, którzy zaprezentują case’y dotyczące wymagań, 

projektowania oraz badań EMC na bazie własnych doświadczeń i rzeczywistych przypadków. Spotkanie oparte na wymianie 

wiedzy, dyskusjach, pomysłach i warsztatach skupiających się na przyszłości EMC. Nieocenioną wartością wydarzenia jest 

rozwiązywanie ciekawych przypadków przez uczestników, co przyczyni się do powstania nowych działań, poszerzy wiedzę 

oraz nada nowe know - how dla świata EMC. 

Przykładowe zagadnienia poruszane na warsztatach podczas EMC for Business 2017: 

 

Wymagania 
Requirements 

Projektowanie 
Design 

Rozwiązywanie problemów 
Troubleshooting 

 

Wymagania wpływające na EMC: 

 

1. Ograniczenia: 

 koszty, 

 pobór energii, 

 temperatura, 

 i inne. 

2. Dobór wymagań do nietypowych 

urządzeń. 

3. Wykluczające się wymagania. 

 

 

1. Poznaj różne rozwiązania 

układowe. 

2. Różne podejścia do 

projektowania. 

3. Identyfikacja miejsc 

potencjalnych zagrożeń. 

4. Jak uniknąć błędów? 

5. Komunikacja w zespole 

projektowym, a efekty. 

 

1. Namierzanie źródeł. 

2. Główne problemy. 

3. Uproszczone metody badań. 

Co możemy zrobić sami? 

4. Sprzęt pomiarowy i interpretacja 

wyników. 

5. Znajdź przyczynę występowania 

problemów. 

 

Osoby zainteresowane przybyciem, jako UCZESTNIK Konferencji EMC for Business 2018 r.  

zapraszamy do skorzystania z oferty: Koszt uczestnictwa / 2 dni / prelekcje, warsztaty, dyskusje: 1675 zł (netto) 

Osoby zainteresowane wystąpieniem, jako PRELEGENT podczas Konferencji EMC for Business 2018 r: 

Kosz uczestnictwa / 2 dni / prelekcje, warsztaty, dyskusje, promocja przed, w trakcie i po wydarzeniu: 0 zł 

 

 

www.emc4b.com/konferencja  lub uzyskaj więcej informacji: office@emc4b.com 

KONFERENCJA EMC FOR BUSINESS  

11-12 PAŹDZIERNIKA 2018, WROCŁAW 

ZAPISZ SIĘ: 

http://www.emc4b.com/konferencja

