
KONFUCIUS ®nline následné vzdělávání – krok za krokem: 

Motivací a smyslem naší práce je Vaše získaná dovednost a trvalá změna stavu. Sofistikovaně s námi 

rostete a upevňujete znalosti i dovednosti také po skončení tréninku či semináře. Prostřednictvím propracovaných, 

navazujících online lekcí, konzultací s lektory a účastníky, prezentací, videí, testů, odborných článků a publikací 

získáváte náskok v efektivitě i kvalitě získáním KONFUCIUS Online následného vzdělávání. Jako na dlani, kdekoli 

a kdykoli (responzivní řešení), přehledně a s Vaší jedinečnou personifikací.  

Stačí zadat www.konfucius.cz a kliknout na zelené tlačítko registrovat vpravo nahoře. Vše ostatní je již dále 

velmi intuitivní. Můžete se přihlásit jedním kliknutím na tlačítko přes Facebook  nebo vyplnit jméno, email a heslo. 

Na email, který jste zadali, Vám obratem dorazí uvítací zpráva s Vašimi údaji, pro případ zapomenutí hesla, apod. 

 

Pro správné zařazení do vašeho kurzu je nutné po registraci správně vyplnit firmu nebo instituci, ve které jste 

zaměstnáni. Klikněte po registraci na Můj profil a doplňte pole Firma/Instituce. Obrázek výše, červená šipka a 

popis. Vše ostatní již bude nadále vždy začínat kliknutím na zelené tlačítko můj účet (zelená šipka a popis). 

Nezapomeňte své změny v nastavení profilu vždy uložit (oranžová šipka a popis). 

Do jednoho pracovního dne po registraci Vás ručně přiřadíme do Vašeho 

kurzu, kde budete moci absolvovat druhou část tréninku. Své kurzy naleznete 

vždy v seznamu svého profilu. Taktéž zde máte stálý přehled, jak jste 

v jednotlivých kurzech pokročili („modrý teploměr“). 

Blahopřejeme! 

Pokud vidíte ve svém profilu svůj kurz, můžete pohodlně pokračovat ve svém 

profesním i osobním růstu a cestě k získání certifikátu. 

Veškeré podrobné informace s ukázkami naleznete 

zde…http://konfucius.cz/konfucius-online/. 

 

Děkujeme Vám, že jste si prostudovali tento návod a 

přejeme Vám příjemné vzdělávání i zábavu, které jsme pro Vás připravili a neustále 

aktualizujeme v rámci Vašeho profesního a osobního růstu.  

Certifikát, který na konci získáte, není jen papírem za absolvování kurzu, nýbrž 

hodnotným osvědčením Vaší kompetence, získané právě tímto tréninkem, naší 

akreditovanou vzdělávací institucí MVČR, MPSV, MŠMT KONFUCIUS
®
. Rádi Vám 

pomáháme sdílením našich zkušeností dosahovat validních výsledků. 
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