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Akredytacja Trenera VCC 

Wprowadzenie 

Aby móc skutecznie przeprowadzić akredytację na Trenera VCC, należy przygotować następujące 

dokumenty (do pobrania ze strony internetowej/systemu CRM): 

 życiorys zawodowy (na szablonie VCC), 

 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.  

Trener VCC otrzymuje mailowo zawiadomienie o wskazaniu jego osoby jako kandydata na trenera 

VCC (jeżeli jest akredytowany z ramienia Akademii Edukacyjnej).  

Inną ścieżką jest niezależna rejestracja (bez wskazania Akademii Edukacyjnej) przez formularz 

autorejestracji (patrz instrukcja dla Operatora Systemu Egzaminacyjnego).  

 

Procedura Akredytacyjna 

1a. Jeżeli akredytacja odbywa się z ramienia Akademii Edukacyjnej, należy kliknąć link aktywacyjny 

znajdujący się w mailu i zaczekać na dane dostępowe w kolejnym mailu, na które będzie można 

zalogować się do panelu partnera (http://www.partner.vccsystem.eu ). Trener akredytowany z 

ramienia Akademii Edukacyjnej jest domyślnie przypisany do niej i nie jest widoczny na liście 

trenerów dostępnych dla innych partnerów. 
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Uwaga! Konto będzie w pełni funkcjonalne w momencie aktywowania go przez Akademię 

Regionalną. 

 

1b. Jeżeli akredytacja odbywa się niezależnie od Akademii Edukacyjnej, należy zarejestrować się na 

stronie http://www.partner.vccsystem.eu poprzez zakładkę Zarejestruj się. Wpisujesz Imię/Nazwisko 

oraz adres e-mail. Następnie klikasz w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres e-mail i czekasz 

na dane dostępowe w kolejnym mailu, na które będzie można zalogować się do panelu partnera 

(http://www.partner.vccsystem.eu). Trener akredytowany niezależnie nie jest domyślnie przypisany 

do żadnej Akademii Edukacyjnej i może być zapraszany do współpracy przez nieograniczoną liczbę 

partnerów. 
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Uwaga! Konto będzie w pełni funkcjonalne w momencie aktywowania go przez Akademię 

Regionalną. 

 

2. Logujesz się do systemu na dane przesłane w wiadomości e-mail. Po poprawnym zalogowaniu się 

można rozpocząć procedurę akredytacyjną, klikając łącze na głównej stronie kliknij tutaj lub 

korzystając z zakładki Akredytacja. 

 

 

3. Klikasz przycisk Dalej, aby rozpocząć nową akredytację. 
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4. Wybierasz funkcję Trener i klikasz przycisk Dalej. 

 

 

5. Wybierasz kompetencję, z jakiej chcesz się akredytować (jeżeli akredytujesz się ramienia 

Akademii Edukacyjnej musi być ona tożsama z obszarem w jakim akredytuje się Akademia). Musisz 

wyrazić zgodę na podjęcie współpracy w ramach akredytowanego modułu. 

 

6. Jeżeli jesteś w stanie spełnić wymagania przewidziane na tę funkcję, klikasz przycisk Zaakceptuj. 
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7. Klikasz łącze Wypełnij kwestionariusz VCC (Uwaga! Pominięcie tego kroku uniemożliwi dalszą 

procedurę). 

 

8. Uzupełniasz dane w formularzu, zaznaczasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i 

zatwierdzasz pola przyciskiem Zapisz. Uwaga! Pole PESEL jest obowiązkowe w przypadku Trenerów 

i Egzaminatorów. 
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9. Załączasz skany dokumentów akredytacyjnych (w formacie pdf) wymienione we wprowadzeniu do 

tego dokumentu (CV zawodowe na formularzu VCC oraz inne dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje). Wysyłasz pliki, klikając przycisk Wyślij. 
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10. Akademia Regionalna weryfikuje kolejno: dokumenty przesłane przez Trenera VCC, wyniki 

egzaminu akredytacyjnego (ze standardu VCC – minimum 60% oraz obszaru zawodowego – 90%) 

odbywającego się na platformie e-learningowej oraz płatność. Po pozytywnej decyzji statusy są 

kolejno zmieniane na zweryfikowany. Dopiero kiedy wszystkie statusy zostaną zmienione procedura 

akredytacyjna dobiega końca. 

 

11. W zakładce Twoje konto/Ogólne informacje możesz sprawdzić status procedury akredytacyjnej. 

Pole zaznaczone na zielono oznacza obszar, w którym uzyskano akredytację.  
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