Verkkokurssi: Sähköasentajan sähköturvatesti
Tuotenumero: 425111
35,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
25,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Tällä sähköasentajille suunnatulla verkkokurssilla testataan tietämyksesi
sähköalan olennaisimmista vaatimuksista.
Testattavat asiat perustuvat pääasiassa SFS
6000 pienjännitesähköasennusten standardisarjaan, mutta osa
kysymyksistä tulee myös sähköturvallisuuslaista (1135/2016 ja
täydentävät asetukset) ja muista standardeista.
Voit suorittaa testiä ja vapaasti opiskeltavia osia silloin kun sinulle
parhaiten sopii. Voit liikkua kurssissa edestakaisin ja kerrata kaikkia
kohtia opintoajan puitteissa.
Verkkokurssi on käytettävissäsi kuukauden ajan Severi-palvelussa siitä
kun olet oston jälkeen saanut erillisen viestin käyttöoikeuden
avautumisesta.
Osallistujalla tulee olla henkilökohtainen toimiva
sähköpostiosoite (työ- tai yksityinen sähköpostiosoite).

Hyödyt
Sähköturvatestin avulla osallistuja pystyy testaamaan oman olennaisten sähköturvallisuusvaatimusten tietämyksensä
lähtötason ja harjoittelemaan koko kysymysten tietokannan avulla eri aihealueittain. Tarpeeksi harjoiteltuaan osallistuja
voi suorittaa lopputestin, jonka hyväksytyn suorituksen jälkeen voi tulostaa todistuksen kurssin ja testin läpäisystä.
Koko testikannassa on 110 olennaista sähköturvallisuuteen liittyvää väittämää, joten kurssia pystyy käyttämään myös
opiskeluvälineenä.
Verkkokurssi vapauttaa sinut ajasta ja paikasta – voit opiskella juuri silloin kun sinulle sopii. Voit myös jaksottaa kurssin
käymistä oman aikataulusi mukaan. Kaikkia harjoituksia ei ole pakko suorittaa kerralla vaan voit jatkaa aina siitä mihin jäit
opintoajan puitteissa.

Sisältö
Kurssi rakentuu seuraavasti:
Alkutestaus (10 kysymystä)
Koko testikannan läpikäyntimahdollisuus
Lopputestaus (30 kysymystä)
Kurssin todistuksen saadaksesi tulee lopputestauksessa saada 2/3-osaa kysymyksistä oikein. Lopputestiä tulee toistaa,
kunnes tämä tavoite saavutetaan.

Kouluttajat

Kurssiaineiston on laatinut tekninen johtaja Esa Tiainen. Verkkokurssilla kouluttaja ei ole läsnä vaan harjoitukset
suoritetaan itsenäisesti.

Lisätietoja
Kurssi on laadittu Sähköturvallisuuslain (1135/2016), lakia täydentävien asetuksien, SFS 6000 -standardisarjan vuoden
2017 painoksen, mukaisesti.
Verkkokurssit sijaitsevat sähköisessä aineistopalvelussamme Severissä.
Ostettuasi tuotteen saat erillisen sähköpostiviestin, jossa kerrotaan kirjautumisohjeet.
Verkkokurssin suorittamiseen tarvitset internetyhteyden ja -selaimen. Muita erityisiä laitteistovaatimuksia ei ole.
Osallistujalla tulee olla henkilökohtainen toimiva sähköpostiosoite (työ- tai yksityinen sähköpostiosoite).
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Esa Tiainen, esa.tiainen@sahkoinfo.fi
Lisätietoja verkkokursseista: verkkokouluttajat@sahkoinfo.fi

Kenelle
Verkkokurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat testata omaa asiantuntemustaan tai osoittaa tarvittaessa todistuksen
avulla omaavansa riittävän tietotaidon olennaisimmista vaatimuksista.

Paikka&Aika
Verkkokurssit sijaitsevat sähköisessä aineistopalvelussamme Severissä. Saat tilausvahvistuksen jälkeen erillisen
sähköpostin, jossa kerrotaan käyttäjätunnuksesi.

Palaute
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

