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Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kierunki kształcenia:
Technik informatyk
Technik teleinformatyk
Technik telekomunikacji
Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy
Asystent kierownika
produkcji filmowej/
telewizyjnej
Technik eksploatacji
portów i terminali

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów samochodowych.
Kwalifikacja obejmuje:
 Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
Zadania zawodowe obejmują:




Technik rachunkowości




Technik realizacji
dźwięku



Technik geolog




Technik drogownictwa




Kursy kwalifikacyjne
z zakresu:
 mechaniki
 mechatroniki
 gazownictwa
 elektryki
 energetyki
 gastronomii
 fotografii
 fototechniki
 włókiennictwa

szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

przyjmowanie pojazdów samochodowych
do diagnostyki oraz sporządzanie
dokumentacji przyjęcia;
przygotowanie pojazdów samochodowych do diagnostyki
charakteryzowanie
budowy pojazdów samochodowych oraz objaśnianie zasad
działania podzespołów i zespołów samochodowych
określanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
stosowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych do wykonywania diagnostyki
pojazdów samochodowych
dobieranie metod oraz określanie zakresu diagnostyki podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych;
stosowanie programów komputerowych do diagnostyki pojazdów samochodowych
wykonywanie pomiarów i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz
interpretacja ich wyników
ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych
szacowanie kosztów napraw pojazdów samochodowych
montaż, demontaż i konserwacja zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Osoba, która uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i zda egzamin w zakresie
kwalifikacji M.18. przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dodatkowo jeśli
posiada co najmniej lub uzupełni wykształcenie do poziomu zasadniczego zawodowego
otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł zawodowy
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Osoba, która uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i zda egzamin w zakresie
kwalifikacji M.12. przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dodatkowo jeśli
posiada co najmniej lub uzupełni wykształcenie do poziomu zasadniczego zawodowego
otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł zawodowy
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 urządzeń sanitarnych
 pojazdów
samochodowych
 i wiele innych…

Absolwent, który uzyskał świadectwa w zakresie kwalifikacji M.18., M.12. i M.42.
oraz posiada co najmniej lub uzupełni wykształcenie średnie otrzymuje dyplom i tytuł
zawodowy

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTROMECHANIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

MECHANIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

M.18 .Diagnozowanie
i naprawa podzespołów
pojazdów samochodowych.

M.12 .Diagnozowanie oraz
naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych.

TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

M.42. Organizacja i prowadzenie
procesu obsługi pojazdów
samochodowych

M.12 .Diagnozowanie oraz naprawa
elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów samochodowych.

M.18 .Diagnozowanie i naprawa
podzespołów pojazdów
samochodowych.

