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Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Szczegółowe informacje o wybranej instytucji szkoleniowej

Nazwa instytucji szkoleniowej: Akademia FRSc
Nazwa siedziby głównej/
oddziału:

Akademia FRSc

Siedziba główna instytucji
szkoleniowej:

TAK

Oddział zagraniczny: NIE
Rok powstania: 2022
Osoba kierująca oddziałem: Adam Basta
Adres: ul. Piłsudskiego 20, 97-215 Spała, łódzkie
Numer telefonu: 795666509
Numer faxu:
E-mail: szkolenia@frsc.pl
Strona www: www.frsc.pl

Dział 1 - Dane ogólne o instytucji szkoleniowej

Instytucja szkoleniowa: Niepubliczna
Forma organizacyjna instytucji szkoleniowej: Placówka

kształcenia
ustawicznego

Rok powstania instytucji szkoleniowej: 2022
Czy instytucja szkoleniowa posiada ważną akredytację lub inny certyfikat jakości w
zakresie świadczenia usług szkoleniowych:

TAK

Czy instytucja szkolenia jest wpisana do ewidencji prowadzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego na podstawie przepisów o systemie oświaty:

TAK

Dział 2 - Tematyka prowadzonego kształcenia w bieżącym roku kalendarzowym 2023

Tematyka szkoleń

Nazwa szkolenia (kursu/
warsztatu szkoleniowego)

Kod obszaru
szkolenia

Liczba
godzin

Orientacyjna
cena

szkolenia

Egzamin
końcowy

Finansowanie
ze środków

EFS

Akupunktura Master Tung i koncepcje
komplementarne

21 33 2900 TAK NIE

Blizna i inne stany pourazowe w FRSc 21 23 1600 NIE NIE

Dry needling wg FRSc 21 49 3500 TAK NIE

ETER - neuropsychobiologiczne podstawy
pracy z ciałem

21 23 1950 NIE NIE

Fizjoterapia w urazach ortopedycznych 21 25 1850 TAK NIE

Funkcjonalna Terapia Trzewi 21 24 1800 TAK NIE

Hirudoterapia medyczna z elementami
FRSc

21 34 3200 TAK NIE

Manipulacje kręgosłupa i stawów
obwodowych w FRSc

21 24 1600 TAK NIE

Medycyna Manualna wg FRSc 21 138 11500 TAK NIE

Oddech jako fundament zdrowia 21 9 650 NIE NIE

Pinoterapia 21 25 2600 TAK NIE

Praktyka kliniczna w stanach trudnych wg
FRSc

21 26 1950 TAK NIE
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Radiologia w warsztacie fizjoterapeuty 21 23 2100 TAK NIE

Terapia manualna w koncepcji
chiropraktycznej

21 34 2500 TAK NIE

Zastosowanie techniki zwarć wg koncepcji
FRSc w praktyce klinicznej

21 15 1200 TAK NIE

Dział 3 - Kadra dydaktyczna w bieżącym roku kalendarzowym 2023

Liczba zatrudnionych wykładowców/trenerów

W pełnym wymiarze czasu pracy: 0
W niepełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umów, umów zleceń itp.: 31

Dział 4 - Baza lokalowa i jej wyposażenie oraz współpraca z pracodawcami w
bieżącym roku kalendarzowym 2023

Sale wykładowe: wynajmowane
Pomieszczenia warsztatowe: własne
Sprzęt komputerowy: własny
Sieć teleinformatyczna: dostępna
Zawieranie umów z pracodawcami na realizację części praktycznej programu
szkolenia:

nie są zawierane

Dział 5 - Ocena jakości szkoleń w bieżącym roku kalendarzowym 2023

Czy w instytucji szkoleniowej jest prowadzone badanie jakości lub efektywności
kształcenia, np. ankieta lub wywiady po szkoleniu?

TAK

Dział 6 - Liczba uczestników objętych szkoleniem lub przygotowaniem zawodowym
dorosłych w poprzednim roku kalendarzowym 2022

Liczba uczestników przeszkolonych w poprzednim roku kalendarzowym ogółem: 1320
Liczba uczestników przeszkolonych w poprzednim roku kalendarzowym na zlecenie
urzędu pracy:

12

Liczba uczestników, którzy realizowali w instytucji szkoleniowej przygotowanie
zawodowe dorosłych w formie

praktycznej nauki zawodu dorosłych: 0
przyuczenia do pracy dorosłych 0

Liczba uczestników, którzy zdali w instytucji szkoleniowej egzamin sprawdzający po
przyuczeniu do pracy:

0

Dział 7 - Udzielona nieodpłatnie pomoc uczestnikom i absolwentom szkolenia lub
przygotowania zawodowego dorosłych w poprzednim roku kalendarzowym 2022

Liczba uczestników i absolwentów szkolenia lub przygotowania zawodowego
dorosłych, którym udzielono pomocy polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku
pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje:

0


