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Szkolenie UAVO INS

Szkolenie instruktorskie (INS) pozwala zdobyć umiejętności i uprawnienia konieczne do prowadzenia zajęć w celu przygotowania do egzaminu osób chcących uzyskać świadectwo kwalifikacji
UAVO. Instruktor UAVO INS może szkolić kursantów w ramach uprawnień, które sam posiada, tj.
w przypadku posiadania świadectwa kwalifikacji i uprawnień UAVO VLOS i BVLOS dla MTOM
<25 kg, po uzyskaniu uprawnień INS będzie mógł szkolić osoby chcące uzyskać świadectwo
kwalifikacji UAVO VLOS i BVLOS do wagi 25 kg.
Szkolenie do uprawnienia instruktora INS składa się z trzech części:
1) szkolenia teoretycznego, zakończonego egzaminem teoretycznym;
2) szkolenia praktycznego, zakończonego egzaminem praktycznym;
3) nadzorowanej praktyki instruktorskiej, zakończonej egzaminem.
Szkolenie teoretyczne do uprawnienia instruktora INS jest realizowane metodą stacjonarną
i obejmuje 25 godzin wykładów i ćwiczeń. Szkolenie praktyczne do uprawnienia instruktora INS
może zostać rozpoczęte po ukończeniu szkolenia teoretycznego i obejmuje 4 godziny ćwiczeń
w ramach szkolenia naziemnego oraz 10 lotów metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu.
Nadzorowana praktyka instruktorska rozpoczynana jest po zaliczeniu przez kandydata na instruktora INS egzaminu państwowego.
Szkolenie INS odbywa się w trybie zajęć indywidualnych. Wpływa to na zwiększenie efektywności dydaktycznej dzięki nieszablonowemu podejściu do osoby szkolonej, poznaniu jej mocnych
i słabszych stron oraz możliwości odpowiedniego dostosowania realizacji programu nauczania
do umiejętności kursanta.
Szkolenie prowadzone jest przez kadrę z wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy ośrodkiem
szkoleniowym wpisanym do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod nr 264RPS 07/2018
uprawnionym do przeprowadzania szkoleń UAVO VLOS (loty w zasięgu wzroku), BVLOS (loty
poza zasięgiem wzroku), INS (szkolenia instruktorów).
Dzięki temu mają Państwo pewność, że zostaną doskonale przygotowani do egzaminu, zgodnie
z aktualnie obowiązującym programem szkolenia wymaganym przez ULC.
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Cele szkolenia:
• przygotowanie kandydata na instruktora do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego; przeprowadzenie nadzorowanej praktyki instruktorskiej
• nabycie przez kandydata na instruktora umiejętności samodzielnego prowadzenia szkolenia
lotniczego przygotowującego kursantów do egzaminu i uzyskania świadectwa kwalifikacji
operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO)

Warunki dopuszczenia do szkolenia UAVO INS:
•
•
•
•
•
•

ukończenie 18 roku życia
posiadanie orzeczenia leczniczo-lekarskie odpowiedniej klasy
posiadanie uprawnień UAVO VLOS lub BVLOS
w przypadku BVLOS: posiada co najmniej 60 godzin nalotu w lotach BVLOS
przejście egzaminu wstępnego z wynikiem pozytywnym
zaliczenie praktycznego egzaminu kwalifikacyjnego

Szczegółowy program szkolenia:
Zakres szkolenia teoretycznego:
Szkolenie teoretyczne do uprawnienia INS obejmuje 25 godzin wykładów i ćwiczeń z następujących zagadnień:
•
•
•
•
•
•
•
•

pedagogika
prawo lotnicze
metodyka i organizacja szkolenia
zasady wykonywania lotów
bezpieczeństwo wykonywania lotów
pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
człowiek – możliwości i ograniczenia
szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa wykonywania lotów
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Zakres szkolenia praktycznego:
Szkolenie praktyczne obejmuje 4 godziny ćwiczeń w ramach szkolenia naziemnego oraz 10 lotów
metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu:
•
•
•
•

czynności instruktora – szkolenie naziemne
przygotowanie, sprawdzenie pierwszego samodzielnego lotu ucznia pilota – loty metodyczne
szkolenie i metodyka w szkoleniach BVLOS – loty metodyczne
szkolenia i metodyka w szkoleniach BVLOS

Nadzorowana praktyka instruktorska:
Warunkiem rozpoczęcia nadzorowanej praktyki instruktorskiej jest zaliczenie przez kandydata
na instruktora INS państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Nadzorowana praktyka instruktorska obejmuje wyszkolenie co najmniej 2 kandydatów do poziomu umożliwiającego uzyskanie przez nich świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO). Nadzorowana praktyka instruktorska zakończona jest egzaminem przed instruktorem INS obejmującym
pokazowe zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez kandydata na instruktora INS.
Potwierdzeniem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym jest zaświadczenie wystawione
przez podmiot szkolący – NaviGate.
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