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STANDARD

Udział w 30 h kursie stacjonarnym na tra-
dycyjnych zasadach w Warszawie. Najbar-
dziej doświadczeni wykładowcy w Polsce. 
Zniżki na dodatkowe kursy i produkty.

Liczba miejsc: 15

790 PLN

PERFECT

Udział w zaawansowanym 60h kursie sta-
cjonarnym na tradycyjnych zasadach 
w Warszawie. Najbardziej doświadczeni 
wykładowcy w Polsce. Dostęp do pakietu 
SELF-STUDY: 160 godzin kursów on-line.

Liczba miejsc: 10

2390 PLN

SELF STUDY

Dostęp do pakietu SELF-STUDY MPW da-
jący ponad 160 godzin nauki on-line. Do-
datkowe poszerzone materiały z kursu 
STANDARD do samodzielnego studiowa-
nia. Brak zajęć stacjonarnych.

Liczba miejsc: bez ograniczeń

890PLN

Harmonogram Kursu stacjo-
narnego PERFECT z Transmisją 
LIVE

7 lipca
10.00 - 17.00 Wstęp, matematyka finansowa

8 lipca
10.00 - 17.00

Instrumenty udziałowe, modele wyceny 
spółek, finanse przedsiębiorstw

27 lipca
18.00 - 20.30 Instrumenty dłużne, wycena i analiza

28 lipca
10.00 - 17.00 Ustalanie kursów na GPW

29 lipca
10.00 - 17.00

Zarządzanie portfelem instrumentów 
finansowych, instrumenty pochodne

25 sierpnia
10.00 - 17.00

Zaawansowane modele wyceny spółek 
oraz instrumentów dłużnych

26 sierpnia
10.00 - 17.00

Instrumenty pochodne i teoria portfela dla 
zaawansowanych

8, 9 września
10.00 - 17.00

Ustalanie kursów na GPW – niuanse 
i ćwiczenia do perfekcji, działanie UTP

PERFECT = Kurs stacjonarny 
60h + SELF STUDY + VIDEO

• Program PERFECT skierowany jest do osób ceniących swój 
czas i chcących perfekcyjnie przygotować się do egzaminu lub 
do pracy w charakterze maklera lub analityka giełdowego. 

• Pokrywa on program STANDARD

• W ofercie oprócz 60 godzinnego kursu prowadzonego przez 
najlepszych wykładowców znajduje się pełny Pakiet SELF 
STUDY MPW pozwalający na dalsze perfekcyjne przygotowa-
nie w domu.

• Dzięki dostępowi do SELF STUDY MPW można w dowolnym 
momencie, uczyć się z materiałów on-line – w wymiarze co 
najmniej 160 godzin samodzielnej nauki, powtarzając mate-
riał. Więcej o SELF STUDY

Opis Kursu stacjonarnego  
PERFECT, 60h:

• Kurs trwa 60 godzin i prowadzony jest przez cztery weekendy. 
Na początku, każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów 
(ponad 450 stron zadań i wzorów).

• Celowo odstęp między kolejnymi zajęciami trwa od 2 do 4 ty-
godni, tak aby móc pogodzić je z dodatkową, samodzielną na-
uką, opartą na przygotowaniach do poszczególnych dni, roz-
wiązywaniu zadań domowych oraz korzystaniu z SELF STUDY 
MPW, a także z wakacyjnym odpoczynkiem.

http://perk.com.pl/site/n/Oferta/offer/11
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• Dzięki dodatkowej opcji VIDEO – można niemal w dowolnym 
momencie powtórzyć dane zajęcia lub odrobić je w przy-
padku nieobecności.

• Program kursu stacjonarnego w opcji PERFECT omawia w spo-
sób bardziej zaawansowany, niż STANDARD dodatkowe za-
gadnienia, zawiera więcej godzin wykładów teoretycznych 
pozwalających zrozumieć problematykę. Przewidziany jest 
również czas na dodatkowe powtórki najtrudniejszych zagad-
nień oraz niuansów.

Harmonogram Kursu stacjonar-
nego STANDARD z Transmisją 
LIVE

7 lipca
10.00 - 17.00

Wstęp, informacje o egzaminie na Maklera,
matematyka finansowa

8 lipca
10.00 - 17.00

Wycena akcji, analiza finansowa/
fundamentalna

27 lipca
18.00 - 20.30 Instrumenty dłużne, wycena i analiza

28 lipca
10.00 - 17.00 Ustalanie kursów na GPW

29 lipca
10.00 - 17.00 Wycena i analiza instrumentów pochodnych, 

teoria portfelowa

Opis programu STANDARD = 
Kurs stacjonarny 30h + VIDEO:

• W trakcie zajęć dowiesz się wszystkich praktycznych kwestii 
związanych z egzaminem.

• Nauczysz się rozwiązywać wszystkie (zwłaszcza najświeższe) 
zadania z części obejmującej zadania matematyczne, wyceny 
oraz ustalania kursów akcji.

• Oprócz ok. 4 godzin teoretycznych, wspólnie z prowadzą-
cym/-ymi rozwiązanych zostanie ponad 300 zadań praktycz-
nych (w tym spora część zadań z ostatnich egzaminów).

• Omówione zostaną także ustawy i inne akty prawne, których 
znajomość obowiązuje na egzaminie, a których przyswojenie 
wymaga samodzielnej nauki.

• Prowadzący wskaże także, KAŻDEMU uczestnikowi kursu dal-
szą ścieżkę przygotowań. Dzięki temu, prawdopodobnie już 
wkrótce dołączysz do grona posiadaczy prestiżowej licencji 

Informacje o kursie STANDARD:

• Kurs trwa 30 godzin i prowadzony jest przez dwa weekendy.

• Na początku kursu, każdy uczestnik otrzyma komplet materia-
łów (ponad 350 stron zadań i wzorów).

• Dzięki dodatkowo wykupionej opcji VIDEO – można niemal 
w dowolnym momencie powtórzyć dane zajęcia lub odrobić 
je w przypadku nieobecności. Szczegóły oraz ceny znajdują się 
w zakładce „Transmisja i film z zajęć, a kurs tradycyjny”.

• Kupując pakiet STANDARD oferujemy zniżki na dodatkowe 
kursy on-line.
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Transmisja i film z zajęć, a kurs 
tradycyjny STANDARD lub  
PERFECT:

Wszystkie zajęcia są filmowane specjalistyczną metodą przy uży-
ciu dwóch kamer i bez ingerencji w zajęcia.

• Oznacza to, że można uczestniczyć w szkoleniu na tradycyj-
nych zasadach (STANDARD lub PERFECT) uzyskując dodat-
kową opcję, pozwalającą opuścić wybrane zajęcia i obejrzeć 
je z ekranu własnego komputera na żywo (LIVE) lub w później-
szym terminie (VIDEO) – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia 
kursu.

Opcje udziału w kursie stacjonarnym STANDARD (ST) oraz  
PERFECT (PE)

VISITOR VODFULL TIME 
(VISITOR + VOD)

• Oglądanie relacji z zajęć na żywo – 
w przypadku nieobecności lub ogląda-
nie filmu video z zajęć w późniejszym 
terminie, VOD

• Możliwy udział we wszystkich zaję-
ciach w sali szkoleniowej, na tradycyj-
nych zasadach, VISITOR

Dla kursantów z Warszawy i spoza, nie 
obecnych na wybranych zajęciach i chcą-
cych mieć dostęp do VOD

STANDARD 1090 PLN

PERFECT 2990 PLN VOD

* Z ofert VISITOR i VOD, w dowolnym momencie, np. na tydzień przed zajęciami, lub w trakcie trwania kursu, można przejść na ofertę FULL TIME wnosząc opłatę w wysokości 

300 PLN w przypadku kursu STANDARD na konto PERK i wysyłając potwierdzenie przelewu na: mail@perk.com.pl

** Analogicznie w przypadku kursu PERFECT, z ofert VISITOR i VOD, w dowolnym momencie można przejść na ofertę FULL TIME wnosząc opłatę w wysokości 600 PLN na  

konto PERK i wysyłając potwierdzenie przelewu na: mail@perk.com.pl

• Jest to także znakomita szansa dla osób spoza Warszawy. Od 
teraz nie muszą poświęcać czasu, ani pieniędzy na dojazdy, 
gdyż transmisja LIVE, odbywa się w tym samym czasie co zaję-
cia stacjonarne, a dzięki temu można wspólnie rozwiązywać 
te same zadania, widzieć notatki prowadzących i zadawać im 
pytania.

• Transmisję LIVE, jak i VIDEO z zakończonych zajęć będzie 
można oglądać logując się do panelu użytkownika na stronie 
PERK. Natomiast tradycyjną atmosferę zajęć będzie można 
poczuć w sali szkoleniowej, jako Kursant VISITOR.

• Udział w kursie na tradycyjnych zasadach

• Wyłącznie udział w zajęciach w sali 
szkoleniowej w Warszawie

• Brak możliwości oglądania transmisji 
LIVE z zajęć oraz odtwarzania filmu 
VIDEO

Dla kursantów biorących udział wyłącznie 
w zajęciach stacjonarnych 

STANDARD 790* PLN

PERFECT 2490** PLN

• Możliwość udziału w Transmisji LIVE 
z jednoczesnym dostępem do opcji 
VIDEO

• Bez możliwości udziału w zajęciach 
w sali szkoleniowej w Warszawie

• Dostęp do 3 miesięcy po kursie

Dla kursantów spoza Warszawy, nie za-
mierzających uczestniczyć w zajęciach 
stacjonarnych

STANDARD 790* PLN

PERFECT 2390** PLN
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Lokalizacja zajęć kursu stacjo-
narnego STANDARD i PERFECT 
w Warszawie

Warszawskie edycje kursów odbywają się w trzech, sprawdzo-
nych przez PERK lokalizacjach:

Biurowiec Zebra Tower – Siedziba PERK, Metro Politechnika, ul. 
Mokotowska 1/12p.

Biurowiec przy Rotundzie – Centrum konferencyjne, Metro Cen-
trum, Al. Jerozolimskie 44

Wydział Zarządzania UW, Metro Służew, ul. Szturmowa 1-3

Ostateczny wybór lokalizacji niniejszego kursu w obu opcjach 
uzależniony jest m.in. od liczby kursantów. Stosowna decyzja zo-
stanie opublikowana do dnia 1 lipca 2012.

Pakiety

Pakiet SELF-STUDY MPW (ok. 160h nauki)
• Jeśli już teraz bardzo poważnie myślisz o karierze inwestycyj-

nej i chcesz przystąpić do egzaminów na MPW, a wakacje 
przed Tobą, po zapisaniu się na kurs powinieneś skorzystać 
z PAKIETU SELF – STUDY

• W opcji STANDARD, Pakiet można wykupić w cenie 690 PLN

Kurs on-line z prawa (ok. 90h nauki)
• Baza ponad 2400 pytań testowych z najważniejszych aktów 

prawnych polskiego rynku kapitałowego, bogate streszczenia 
ustaw i regulaminów

• Dla absolwentów kursu STANDARD cena 200 PLN

Kurs on-line z części analitycznej (min. 30h 
nauki)
Rzetelnie opracowane rozwiązania ponad 500 zadań spoza ob-
szaru prawa z egzaminów maklerskich z lat 2006-2011, oraz wła-
sne zadania PERK

Dla absolwentów kursu STANDARD cena 200 PLN

Ustalanie kursów na GPW on-line (ok. 35h 
nauki)
• Ponad 180 zadań testowych wraz z odpowiedziami, 35 godzin 

intensywnej nauki

• Dla absolwentów kursu STANDARD cena 200 PLN

III OEP MPW (3h, test 120 pytań)
• Ogólnopolski Egzamin Próbny na Maklera Papierów Warto-

ściowych jest głównym sprawdzianem dla przystępujących do 
egzaminu KNF

• Opłata za udział w OEP dla absolwentów programu   
STANDARD 95 PLN

Objaśnienia

• Powyższe produkty są już zawarte w ofercie SELF STUDY 
MPW. Z kolei Pakiet SELF STUDY jest częścią składową oferty 
PERFECT

• Szczegółowy opis powyższych produktów a także wersje de-
monstracyjne można zaleźć na naszej stronie internetowej 
(wystarczy kliknąć na powyższe ikony)

• Szczegółowy opis Pakietu SELF STUDY MPW: 
 http://perk.com.pl/site/n/Oferta/offer/11

http://perk.com.pl/site/n/Oferta/offer/11
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Prowadzący i jakość naszych 
programów

• Każdy z naszych pięciu prowadzących w kursach na maklera 
(Mariusz Baciński, Marcin Bielicki, Andrzej Bieniek, Jakub Ol-
kowicz oraz Szymon Juszczyk) został pozytywnie zweryfiko-
wany przez klientów PERK

• Nasi prowadzący posiadają bogate doświadczenie dydak-
tyczne i są obecnie jednymi z najlepszych wykładowców w tej 
dziedzinie. Sylwetki można znaleźć pod adresem: 
 http://perk.com.pl/site/n/Zespol

• Ostateczna lista prowadzących w programach STANDARD i 
PERFECT zostanie podana do 20 czerwca

• Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Najlepszy kurs na 
maklera, PERK, 2010-2012” – ocenia on jakość naszych kur-
sów w latach 2010-2012 na podstawie ankiet 159 klientów

Grupa docelowa

• Osoby zamierzające zdawać egzamin na Maklera Papierów 
Wartościowych

• Inwestorzy prywatni oraz osoby pracujące na rynku kapitało-
wym, zamierzające podnieść kwalifikacje lub powtórzyć wie-
dzę praktyczną i teoretyczną

• Osoby zamierzające zdawać egzamin na Doradcę Inwestycyj-
nego lub CFA, jako zbudowanie silnych podstaw

• Studenci, planujący swoją, karierę na rynku kapitałowym lub 
w ogólnym biznesie

• Doradcy finansowi, w celu podniesienia kwalifikacji nt. sprze-
dawanych produktów

• Osoby zainteresowane: inwestycjami, giełdą, forex’em, wła-
snym rozwojem

Zakres materiału kursu stacjo-
narnego

Zajęcia swoim zakresem materiału przygotowują do:

• Pracy, jako makler giełdowy – kształcąc zdolności analityczne 
wszystkich inwestycji i wszystkich instrumentów finanso-

wych. Bardzo duży nacisk kładziemy na wiedzę z zakresu 
prawa rynku kapitałowego

• Egzaminu na maklera papierów wartościowych i odpowia-
dają, a nawet celowo nieznacznie wykraczają poza wymaga-
nia komisji egzaminacyjnej przy KNF

Od lat uważamy, iż wiedzę można zdobywać efektywniej niż tylko 
uczestnicząc w zajęciach, dlatego posiadamy największą w Pol-
sce platformę e-learningową z olbrzymimi zasobami pozwalają-
cymi nawet laikowi perfekcyjnie przygotować się do egzaminów 
oraz do pracy zawodowej. Wszystko to wsparte jest relacjami VI-
DEO z zajęć.

Metoda pracy na kursie sta-
cjonarnym (PERFECT i STAN-
DARD):

• Co najmniej na tydzień przed każdymi zajęciami udostęp-
niamy opracowane przez PERK materiały teoretyczno-prak-
tyczne – ok. 6-8 stron a4 na 1 dzień szkoleniowy, które TRZEBA 
przeczytać

• Każde spotkanie/dział rozpoczynane jest krótkim (30-120 mi-
nut) wstępem z teorii

• … a następnie, przez zdecydowaną większość zajęć, rozwiązy-
wane są zadania praktyczne, do których prowadzący, dodaje 
tzw. „studia przypadków” i wyczula na detale/niuanse

• Na koniec wskazane zostaną zadania „do samodzielnego 
rozwiązania”

Na zajęciach stawiamy na warsztat umiejętności analitycznych. 
Taka metoda pracy jest znacznie szybsza, efektywniejsza i ko-
rzystniejsza cenowo.

http://perk.com.pl/site/n/Zespol
http://perk.com.pl/gfx/Pdf_y/Raport_oceniajacy_Kurs_na_MPW_PERK_2010_2012.pdf
http://perk.com.pl/gfx/Pdf_y/Raport_oceniajacy_Kurs_na_MPW_PERK_2010_2012.pdf
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Dodatkowe informacje

• Zgodnie z naszą polityką, w przypadku nie obecności na do-
wolnych zajęciach, kursanci VISITOR mogą ją nieodpłatnie od-
robić na następnym kursie

• Kursantom z wykupioną wyłącznie opcją VOD materiały wy-
syłane są kurierem pod wskazany adres

• Kursanci FULL TIME, uczestniczą w zajęciach na takich samych 
zasadach jak kursanci VISITOR posiadając dodatkowo opcję 
VOD. Korzystanie z opcji FULL TIME przez dwóch kursantów 
jednocześnie nie jest możliwe

• Dostęp do VOD wygasa 3 miesiąca od zakończenia kursu

• Na koniec kursu PERFECT i STANDARD każdy uczestnik 
otrzyma certyfikat ukończenia Kursu na Maklera Papierów 
Wartościowych

• Wszystkie ceny są cenami brutto. Istnieje możliwość otrzyma-
nia FV VAT (23%) stosowne dane należy podać przy zapisie

Zniżki

• W przypadku wpłaty do dnia: 18 czerwca – 5%; 25 czerwca – 3%; 
2 lipca - 2%

• Ponadto od każdego z trzech programów studenci otrzymują 
10% zniżki, po okazaniu ważnej legitymacji.

Zapisy na kurs

• Zapisy na kurs dokonywane są wyłącznie drogą on-line, po-
przez wypełnienie odpowiedniego formularza aplikacyjnego, 
dostępnego pod adresem: http://perk.com.pl/site/n/zapisy-1

• Po wypełnieniu formularza automatycznie przesyłane są do-
datkowe informacje dotyczące płatności.

Kontakt

Adam Jabłonka, Manager sprzedaży PERK

Zapraszamy do kontaktu mailowego

mail@perk.com.pl,

adam.jablonka@perk.com.pl

lub telefonicznego: +48 506-423-114

Udzielimy Ci dodatkowych informacji dotyczących wybranego 
programu oraz egzaminu na maklera!

http://perk.com.pl/site/n/zapisy-1

