
      
   

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 
 

 

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 
 

Kwalifikacja obejmuje: 

 Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń 

 Nadzorowanie przebiegu produkcji 
 

Zadania zawodowe obejmują: 

 posługiwanie się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn 

i urządzeń 

 wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych części maszyn i urządzeń 

 sporządzanie rysunków konstrukcyjnych części maszyn i urządzeń 

 planowanie procesu technologicznego montażu i obróbki części maszyn i urządzeń 

 dobieranie materiałów konstrukcyjnych, rodzajów obróbki cieplnej i cieplno – 

chemicznej oraz technik i metod do wytwarzania części maszyn i urządzeń 

 dobieranie narzędzi i urządzeń do wytwarzania części maszyn i urządzeń 

 dobieranie metod zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją 

 sporządzanie dokumentacji technologicznej obróbki i montażu  

 stosowanie programów do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia 

dokumentacji 

 rozróżnianie rodzajów produkcji 

 kalkulowanie kosztów wytwarzania wyrobów 

 kontrolowanie parametrów jakościowych, wydajności procesów produkcji i jakości 

wyrobów 

 kontrolowanie stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń 

 określanie zakresu i terminów przeglądów i napraw maszyn i urządzeń 

 zarządzanie gospodarką materiałową oraz odpadami 

 sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej produkcji 

 
 

 

Absolwent, który uzyskał świadectwa w zakresie kwalifikacji M.17. lub M.19. lub M.20. 

i M.44. oraz posiada co najmniej lub uzupełni wykształcenie średnie otrzymuje dyplom 

i tytuł zawodowy 
 

TECHNIK MECHANIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pojazdów 

samochodowych 

Technik geolog 

Technik drogownictwa 

 

 

Kursy kwalifikacyjne  

z zakresu: 

 mechaniki 

 mechatroniki  

 gazownictwa 

 elektryki         

 urządzeń sanitarnych 

 gastronomii 

 fotografii 

 fototechniki 

 florystyki  

 włókiennictwa 

 energetyki 

 

http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl/


      
 

 

Technik mechanik 
Technik mechanik 

Technik mechanik 
Technik mechanik 

M.19. Użytkowanie 

obrabiarek skrawających 

 

 

M.44. Organizacja  

i nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn 

i urządzeń 

 

 

 

TECHNIK MECHANIK 

 

M.20. Wykonywanie 

i naprawa elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

M.17. Montaż i obsługa 

maszyn i urządzeń 

 

 

LUB 

 

LUB 

 


