
Referencje dla Maklers.pl

Swoją przygodę z egzaminem na doradcę inwestyryjnego rozpocząłem kilka miesięry
przed znalezieniem portalu edukacyjnego maklers.pl. Czuję się zobowiązany, aby szczerze
przyznać,że efektywna nauka rozpoczęłasię dla mnie dopiero po wejściu do grupyklientów
i wykorzystaniu pakietów przygotowujących do kazdego z etapów egzaminu. Podczas nauki
w szczególności wykorzystywałem modelowe rozwiązania egzaminów oraz platformę
wwwdi.arslege.pl, a następnie znając specyfikę egzaminu oraz na podstawie własnych
doświadczeń współtworzyłem dla maklers.pl zbiorki tematyczne z za|<resu instrumentów
pochodnych i instrumentów dłużnych, które dla kandydatów mogą z powodzeniem stanowić
podstawę w nauce tych tematów.

Kluczowe okazaĘ się dla mnie kontakty z Adamem Szymko oraz Mańuszem
ŚIiwińskim, l<tórzy zawsze służyli celną radą i wskazaniem gdzie samodzielnie znaleźć
odpowiedź na frapujące w danym momencie pytanie. Modelowe rozwiązania egzaminów
drugiego i trzeciego etapu były dla mnie jak nowa odsłona świata finansóW,gdyżzawierają
one wszystko czego potrzebowałem podczas nauki. Materiały są uporządkowane i napisane
przystępnym językiem przez co bardzo łatwo przyswaja się zawartą w nich wiedzą która
często jest rozdzielona pomiędzywiele rozdziałów w książkach.

|estem przekonany, iż każdy kandydaą laóry solidnie wykorzysta oferowane przez
maklers.pl materiały edukacyjne, trafi podczas egzaminu w szablonowe rozwiązania
wymagane przezkażdego zczłonków komisji egzaminacyjnej.Takwłaśnie było zemną,gdyż
na trzecim etapie z zadania obliczeniowego otrzymałem 100 punktów na 100 możliwych.
Oprócz wielu godzin samodzielnej nauki, stoją za tym wynikiem modelowe rozwiązania
maklers.pl. Każde zadanie z pierwszego oraz drugiego etapu egzaminu w wersji
przedstawianej przez maklers.pl zawiera nie tylko szablonowe rozwiązanie, ale również
odniesienie do konkretnej pozycji z listy literatury przedmiotu opublikowanej przez komisję
egzaminaryjną. Te wszystkie informacje ułatwiają i przyśpieszająw sposób logarytmiczny
proces nauki otaz oszczędzają dziesiątki godzin spędzone na trywialnych czynnościach
takich jak: poszukiwanie literatury przedmiotu do każdego z zadań lub rozmyślanie nad
sensem danego zadania.

Platforma www.di.arslege.pl dodaje nauce mobilności i pozwala wykorzystać czas
spędzany nawet w miejskich środkach transportu, aby powtarzać przyswojoną wiedzę za
pomocą pytań testowych.

|ako uzupełnienie oferry maklers.pl do wykorzystania jest forum z którego świetnie się
korzysta. Każdy zczłonków forum w razie potrzeby chętnie służy merytoryczną pomocą, co
dopełnia pakiet usług.
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