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E-LEARNING PICM 

 

Czym jest e-learning? 

Podnoszenie kwalifikacji jest jednym z podstawowych elementów rozwoju zawodowego. Do tradycyjnej 

formy szkoleń może zniechęcić konieczność wynajęcia specjalnej sali lub przerwania przez pracowników 

wykonywania swoich zadań. Alternatywnym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się e-learning. 

E-learning jest rodzajem nauki na odległość, odbywającej się przy pomocy technologii informatycznych i 

nowoczesnych urządzeń. Źródła wiedzy zgromadzone są przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a 

informacje znajdują się w specjalistycznych materiałach dydaktycznych. Zamiast nauczyciela wiedzę w tym 

procesie kształcenia przekazuje komputer, który zastępuje również egzaminatora. 

 

Dlaczego e-learning PICM? 

Kursy online uzupełniają ofertę edukacyjną PICM. Każde szkolenie dostosowane jest do specyfiki wymagań 

na stanowiskach związanych z zarządzaniem należnościami handlowymi. 

 

Zalety e-learningu: 

➢ UCZ SIĘ KIEDY CHCESZ: swoboda wyboru czasu szkolenia 

➢ ORGANIZUJ SIĘ JAK CHCESZ: szkolenie nie wyłącza z pracy grupy uczestników w tym samym czasie 

➢ OSZCZĘDZAJ: brak kosztów pomieszczeń szkoleniowych, dojazdów i hoteli 

➢ INDYWIDUALNE PODEJŚCIE: każdy uczestnik wybiera swoje tempo przyswajania wiedzy 

 

Jak skorzystać z e-learningu PICM? 

Aby uczestniczyc w szkoleniach online PICM należy założyc konto na portalu www.picm.pl a tym samym 

zostać członkiem PICM Associate (PICMa). Pozostałe zalety członkostwa opisane są na stronie 

https://picm.pl/czlonkostwo/picm-associate/. 

Szkolenia online dostepne są w Strefie Credit Managera. 

 

  

http://www.picm.pl/
https://picm.pl/czlonkostwo/picm-associate/
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1) Po zalogowaniu się na stronie, przejdź do zakładki „Strefa Credit Managera” po rozwinięciu w 

menu głównym (poziomym) „CZŁONKOSTWO”. 

2) W Strefie Credit Managera wybierz odpowiedni „kafelek” z e-learningiem. 

 

3) Zapoznaj się z informacjami o szkoleniu i naciśnij „START” aby rozpocząć. 
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4) Obejrzyj wideo a następnie rozwiąż quiz aby przejść dalej. Możesz również pobrać slajdy. 

 

5) Poniżej znajdziesz informację o postępie w Twoim szkoleniu. 
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6) Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – skorzystaj z dostępnej literatury na dole strony. 

 

7) Pełna literatura dostępna jest w Strefie Credit Managera pod „kafelkiem” WIEDZA. 
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8) Literatura w WIEDZA podzielona jest na pozycje książkowe oraz artykuły. 

 

9) Po obejrzeniu wideo i kliknięciu „WYPEŁNIJ QUIZ” – sprawdź swoją wiedzę odpowiadając na kilka 

pytań. E-mail, na który wysyłana jest komunikacja z wynikami uzupełnia się automatycznie 

zgodnie z Twoim profilem PICM Associate (PICMa) – jeżeli chcesz, możesz go zmienić. 
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10) Odpowiedz rzetelnie na pytania, dodaj ewentualne komentarze do każdego z nich 

(nieobowiązkowe) i naciśnij „WYŚLIJ ODPOWIEDZI”. Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie 

poprawnych odpowiedzi na co najmniej 50% pytań. 

 

11) W przypadku nie spełnienia minimum, masz możliwość powtórzenia materiału lub spróbowania 

ponownie. 
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12) Za każdym razem po wypełnieniu quizu otrzymasz informację emailem z adresu admin@picm.pl. 

 

13) W przypadku udzielenia minimum 50% poprawnych odpowiedzi – możesz iść dalej. Dowiesz się 

też jak Twoje odpowiedzi pasują do poprawnych rozwiązań. 
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14) Podobną wiadomość otrzymasz emailem. 

 

15) Jesteś w kolejnej części szkolenia. Sposób postepowania jest podobny do wyżej opisanego. 

 

Miłej nauki i POWODZENIA! 


