
     

   

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 
 

 

 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 
 

 
 
Kwalifikacja obejmuje: 
� Instalowanie urządzeń elektronicznych 
� Konserwowanie instalacji urządzeń elektronicznych 

 
 
Zadania zawodowe obejmują: 
 
• określanie funkcji oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów 

telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu 
i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej 

• rozpoznawanie funkcji urządzeń na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli 
graficznych 

• dobieranie narzędzi do instalowania urządzeń elektronicznych 
• wyznaczanie trasy kabli i przewodów elektrycznych 
• wykonywanie instalacji kablowej natynkowej i podtynkowej 
• wykonywanie połączeń elektrycznych zamontowanych urządzeń 
• określanie wpływu czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych 
• dobieranie mierników do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacji urządzeń 

elektronicznych 
• wykonywanie okresowych przeglądów oraz konserwacji instalacji urządzeń 

elektronicznych 
• wykonywanie pomiarów instalacji urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją 

techniczną 
• lokalizowanie uszkodzeń instalacji urządzeń elektronicznych 
• wymiana uszkodzonych urządzeń elektronicznych i elementów instalacji 
 
Absolwent kursu, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje E.6. zorganizowany 
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i posiada świadectwo potwierdzające 
kwalifikacj ę E.5. oraz co najmniej lub uzupełni wykształcenie do poziomu 
zasadniczego zawodowego otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy  

 

Monter – elektronik 
 

Absolwent kursu, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje E.6 zorganizowany 
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i dodatkowo uzyska świadectwo 
potwierdzające kwalifikację E.20. oraz posiada co najmniej lub uzupełni wykształcenie 
średnie otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy  
 
 

Technik elektronik 
 

 
 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii  w Łodzi 

90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122, 42 631 98 48, 0-784 207 390 

www.nowoczesnaszkola.edu.pl      szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl 

Kierunki kształcenia: 

Technik informatyk 

Technik teleinformatyk 

Technik telekomunikacji 

Technik bezpieczeństwa                       
i higieny pracy 

Asystent kierownika 
produkcji filmowej/    
telewizyjnej 

Technik eksploatacji 
portów i terminali 

Technik rachunkowości 

Technik realizacji 
dźwięku 

Technik geolog 

Technik drogownictwa 

Technik urządzeń i 

systemów energetyki 

odnawialnej 
 

Kursy kwalifikacyjne  

z zakresu: 

• mechaniki 

• mechatroniki  

• gazownictwa 

• elektryki  

• elektroniki 

• energetyki        

• gastronomii 

• fotografii 

• fototechniki 

• włókiennictwa 

• urządzeń sanitarnych 

• chłodnictwa i 

klimatyzacji 

• pojazdów 

samochodowych  

• i wiele innych… 

 



     
 

E.5. Montaż układów 
i urządzeń elektronicznych 

E.6. Wykonywanie 
instalacji urządzeń 

elektronicznych 

 
MONTER  

- 
 ELEKTRONIK 

 

E.6. Wykonywanie 
instalacji urządzeń 

elektronicznych 

 
E.20. Eksploatacja 

urządzeń elektronicznych 

TECHNIK 
 

 ELEKTRONIK  


