
  

Kierunki kształcenia 

 asystent kierownika 

produkcji filmowej/ 

telewizyjnej 

 technik 

administracji 

 technik 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy 

 technik budowy 

dróg 

 technik eksploatacji 

portów i terminali 

 technik geolog 

 technik informatyk 

 technik realizacji 

dźwięku 

 technik 

rachunkowości 

 technik 

teleinformatyk 

 technik 

telekomunikacji 
 

 

Kwalifikacyjne  

kursy zawodowe 

z  zakresu: 
 

 ekonomii 

 elektroniki 

 elektryki 

 fotografii 

 gastronomii 

 logistyki 

 mechaniki 

 mechatroniki 

 odlewnictwa 

 pojazdów  

samochodowych 

 przetwórstwa 

tworzyw sztucznych 

 urządzeń 

sanitarnych 

 

i wiele innych… 

 

 

 

 

   

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 
 

MG.18.  

Diagnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów  samochodowych 
 

Kwalifikacja obejmuje: 

 Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

 Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych 

 

Zadania zawodowe obejmują: 
 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; 

 ocenianie stanu technicznego pojazdów samochodowych; 

 szacowanie kosztów napraw pojazdów samochodowych; 

 wykonywanie demontażu, konserwacji i montażu zespołów i podzespołów pojazdów 

samochodowych; 

 wykonywanie konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych; 

 przeprowadzanie próby po naprawie pojazdów samochodowych. 

 

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

MG.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 

Absolwent, który uzyskał świadectwa w zakresie kwalifikacji MG.18., i MG.43.   

oraz posiada co najmniej lub uzupełni wykształcenie średnie otrzymuje dyplom i tytuł 

zawodowy 

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

 

 

Filia  

w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Ks. P. Skargi 3 

97-300 Piotrków Trybunalski 

    

 

Filia  

w Radomsku 

        ul. I. Krasickiego 63/71 

         97-500 Radomsko 

 

 

Filia  

w Kutnie 

ul. S. Staszica 27 

99-300 Kutno 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi 

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

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