
     
   

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 
 

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

 

Kwalifikacja obejmuje: 

 Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 
 Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

 

Zadania zawodowe obejmują: 

 klasyfikację maszyn i urządzeń elektrycznych według określonych kryteriów 

 określanie i rozróżnianie parametrów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych 

oraz elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych 

 rozpoznawanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementów 

 rozróżnianie materiałów konstrukcyjnych stosowanych w maszynach i urządzeniach 

elektrycznych 

 rozpoznawanie układów zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń 

elektrycznych oraz ich elementów 

 rozpoznawanie przewodów i kabli elektrycznych 

 określanie przeznaczenia maszyn i urządzeń elektrycznych 

 określanie funkcji elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach 

elektrycznych 

 odczytywanie i sporządzanie rysunków oraz schematów maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

 dobieranie narzędzi do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych 

 wykonywanie montażu mechanicznego podzespołów elektrycznych i elektronicznych 

 montowanie układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn 

i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji 

 sprawdzanie zgodności wykonanych prac z dokumentacją 

 wykonywanie pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych 
 

 

Osoba, która uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i zda egzamin w zakresie 

kwalifikacji E.7. 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 

 

Osoba, która uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i zda egzamin w zakresie 

kwalifikacji E.7. i E.8. 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  

 

ELEKTRYK 
 

Absolwent, który uzyskał świadectwa w zakresie kwalifikacji E.7., E.8. i E.24. oraz 

posiada co najmniej lub uzupełni wykształcenie średnie otrzymuje dyplom i tytuł 

zawodowy  

 

TECHNIK ELEKTRYK  
 

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/
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E.8. Montaż i konserwacja 

instalacji elektrycznych 

 

 

E.24. Eksploatacja maszyn, 

urządzeń i instalacji 

elektrycznych 
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ELEKTRYK 

E.8. Montaż i konserwacja 

instalacji elektrycznych 

 

 


