
CZYM JEST SCAE COFFEE DIPLOMA SYSTEM ?
SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION (SCA) JEST WIODĄCĄ NA ŚWIECIE ORGANIZA-
CJĄ PROMUJĄCĄ KAWĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI JEDNOCZĄCĄ PROFESJONALISTÓW 
Z CAŁEJ BRANŻY KAWOWEJ.

NAJWAŻNIEJSZYM CELEM DLA SCA JEST DOSKONALENIE STANDARDÓW JAKO-
ŚCIOWYCH KAWY POPRZEZ EDUKACJĘ I PRZEKAZYWANIE RZETELNEJ WIEDZY. 
W TYM CELU STWORZONO SYSTEM EDUKACYJNY - COFFEE DIPLOMA SYSTEM 
(CDS).

JAK TO DZIAŁA ? - 6 MODUŁÓW, 3 POZIOMY, 1 DYPLOM:

Kawa to ogromna branża, oferująca wiele możliwości rozwoju zawodowego. Coffee Di-
ploma System pozwala na wybór ścieżki edukacyjnej w taki sposób by jak najlepiej speł-
niała potrzeby każdego z nas. 

Sześć różnych modułów dotyczy różnych dziedzin wiedzy kawowej, każda dziedzina/ dys-
cyplina podzielona jest na 3 poziomy zaawansowania: Podstawowy, Zaawansowany i Pro-
fesjonalny (po za jednym poziomem wprowadzającym w bogaty świat wiedzy o kawie). 

Za każdy moduł można zdobyć punkty. Przyznawane są one osobno za każdy osiągnięty 
poziom zaawansowania. Każdy kto zdobędzie łącznie 100 punktów otrzymuje dyplom.
Wybór modułów i poziomów do zdobycia 100 punktów jest dowolny.

3 POZIOMY

1. PODSTAWOWY

* Poziom podstawowy to przedsmak  konkretnej wiedzy danej dyscypliny. To świetny spo-
sób, aby uzyskać wstępny pogląd na temat podstawowych umiejętności i wiedzy w danej 
dziedzinie. Pomoże zadecydować, czy warto dowiedzieć się więcej.

* Poziom ten nie wymaga wcześniejszego doświadczenia z branży kawowej. 

* Kurs na ten poziom wymaga szkolenia przez minimum 0,5 do 1 dnia.

2. ZAAWANSOWANY

* Poziom odpowiedni dla osób pracujących już w branży związanej z daną dyscypliną, po-
siadających ugruntowaną, podstawową wiedzę i umiejętności.

* Rekomendowane jest posiadanie doświadczenie w pracy zawodowej przed przystąpie-
niem do kursu i egzaminu na tym poziomie.

* Kurs na ten poziom wymaga szkolenia przez minimum 1 do 2 dni.

3. PROFESJONALNY



* Poziom profesjonalny jest odpowiedni dla osób chcących zdobyć specjalistyczną wiedzę 
na wysokim poziomie z danej dziedziny.

* Wiedza na tym poziomie powinna być wystarczającym dowodem dla pracodawców na 
temat wysokich kompetencjach pracownika

* Rekomendowane jest duże doświadczenie z danej dziedziny przed przystąpieniem do 
kursu i egzaminu na tym poziomie. Kandydaci muszą posiadać kwalifikacje z poziomu 
zaawansowanego by przystąpić do egzaminu na tym poziomie. 

* Kurs na ten poziom wymaga szkolenia przez minimum 2 do 3 dni.

1 DYPLOM

AUTOMATYCZNIE PRZYZNAWANY KANDYDATOWI, KTÓRY 
ZDOBYŁ 100 LUB WIĘCEJ PUNKTÓW.

POZIOM - PUNKTY:

WPROWADZENIE - 10
PODSTAWOWY - 5
ZAAWANOWANY - 10 
PROFESJONALNY - 25

JAK ?

                  POZIOM:                 ODPOWIEDNI DLA:                         PUNKTY: CENA ZA CERTYFIKACJĘ 
(EURO)

CZŁONKOWIE 
SCA:

POZOZTALI:

Wprowadzenie Dla osób zainteresowanych kawą lub 
będących na początku ich kariery 
zawodowej w tej branży

10 60 60

Podstawa Dla osób początkujących chcących 
zdobyć kluczowe umiejętności z danej 
dziedziny

5 60 60

Zaawansowany Dla osób pracujących w branży 
chcących podnieść i usystematyzować 
własne umiejętności i wiedzę

10 100 180

Profesjonalny Dla osób pracujących dłuższy czas w 
branży i chcących podnieść swą 
wiedzę na naprawdę wysoki poziom.

25 180 270



W JAKI SPOSÓB MOŻNA PRZYSTĄPIĆ 
DO CERTYFIKACJI ? 
W SCA działa wielu autoryzowanych profesjonalistów z branży kawowej, którzy w ramach 
stowarzyszenia dzielą się swą wiedzą i umiejętnościami na rzecz systemu edukacyjnego 
Coffee Diploma. Autoryzowanie trenerzy SCA (Authorised SCA Trainer) są upoważnieni do 
prowadzenia kursów i egzaminów certyfikujących zgodnie z systemem Coffee Diploma. 
Certyfikowani instruktorzy sami również musieli zdobyć wiedzę i umiejętności poświadczo-
ne ukończeniem kursów i egzaminów na poziomie „Professional” systemu edukacyjnego 
Coffee Diploma. 

Certyfikacja na autoryzowanych trenerów jest  przyznawana po pisemnym i praktycznym 
egzaminie, który odbywa się pod auspicjami SCAE.

GDZIE MOGĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KURSÓW ? 

Wszelkie szczegóły na temat trenerów autoryzowanych oraz jak nawiązać z nimi kontakt 
odnośnie kursów i terminów certyfikacji można odnaleźć na stronie internetowej 

ww.sca.coffee

ILE TO KOSZTUJE ? 

SCA pobiera wpłatę za certyfikację i pokrycie kosztów administracyjnych.
(ceny są uwzględnione w tabeli powyżej)

Lokalny, autoryzowany trener zazwyczaj pobiera opłaty za kursy przygotowujące do certy-
fikacji Coffee Diploma. Koszt kursu uzależniony jest od czasu jego trwania, poziomu za-
awansowania przekazywanej wiedzy oraz kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez 
trenera.  


