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I. ZAŁO�ENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE  
KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

 

A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 
 
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie�: 

1) interpretowa� podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, 

materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, 

elektrotechniki i automatyki; 

2) interpretowa� procesy energetyczne i robocze, zachodz�ce w maszynach  

i urz�dzeniach; 

3) klasyfikowa� obiekty mechaniczne według ich przeznaczenia, zasady działania  

i budowy; 

4) ocenia� przydatno�� u�ytkow� maszyn i urz�dze� na podstawie ich 

charakterystyk; 

5) posługiwa� si� dokumentacj� konstrukcyjn�, technologiczn� i eksploatacyjn�; 

6) rozpoznawa� podstawowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz 

charakteryzowa� ich własno�ci; 

7) stosowa� w wytwarzaniu i naprawianiu maszyn podstawowe metody obróbki  

i ł�czenia materiałów; 

8) interpretowa� procesy zu�yciowo – starzeniowe w układach mechanicznych; 

9) konstruowa� proste obiekty mechaniczne; 

10) opracowywa� dokumentacj� podstawowych procesów technologicznych; 

11) posługiwa� si� narz�dziami i oprzyrz�dowaniem technologicznym; 

12) wykonywa� podstawowe operacje obróbki r�cznej i mechanicznej wraz  

z obsług� operatorsk� uniwersalnych obrabiarek; 

13) mierzy� podstawowe wielko�ci fizyczne i geometryczne oraz opracowywa�  

i interpretowa� wyniki pomiarów; 

14) ocenia� stan techniczny obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod 

diagnostyki technicznej; 

15) sporz�dza� harmonogramy prac, oblicza� ich pracochłonno�� oraz koszty; 

16) przestrzega� i wdra�a� normy dotycz�ce zapewnienia jako�ci produkcji wyrobów 

i usług (PN, PN-ISO, ISO); 
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17) posługiwa� si� j�zykiem obcym w zakresie wspomagaj�cym wykonywanie zada� 

zawodowych; 

18) przestrzega� przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpo�arowej oraz ochrony �rodowiska; 

19) organizowa� stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 

20) stosowa� przepisy prawa dotycz�ce działalno�ci gospodarczej; 

21) prowadzi� działalno�� gospodarcz�;  

22) stosowa� przepisy kodeksu pracy, dotycz�ce praw i obowi�zków pracownika 

i pracodawcy oraz warunków pracy; 

23) udziela� pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy; 

24) kierowa� zespołem pracowników; 

25) korzysta� z ró�nych �ródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego. 

Kształtowanie postaw przedsi�biorczych oraz przygotowanie do wej�cia na rynek 

pracy powinno przebiega� zarówno w trakcie procesu kształcenia zawodowego,  

jak i podczas realizacji zaj�� edukacyjnych „Podstawy przedsi�biorczo�ci”. 

 
B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

 
1.  Wymagania psychofizyczne wła�ciwe dla zawodu: 

1) zdolno�� koncentracji i podzielno�� uwagi; 

2) zrównowa�enie emocjonalne; 

3) odpowiedzialno��; 

4) cierpliwo�� i wytrwało��; 

5) systematyczno�� i dokładno��; 

6) zainteresowania techniczne; 

7) koordynacja wzrokowo-ruchowa; 

8) koordynacja słuchowo-ruchowa; 

9) wyobra�nia przestrzenna. 
 
2. Absolwent szkoły kształc�cej w zawodzie technik mechanik powinien by� 

przygotowany do wykonywania nast�puj�cych zada� zawodowych: 

1) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn  

i urz�dze�; 

2) przeprowadzania kontroli jako�ci wykonania wyrobów i usług; 
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3) instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych  

do eksploatacji; 

4) eksploatowania maszyn i urz�dze�; 

5) projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporz�dzaniem ich 

dokumentacji konstrukcyjnej; 

6) projektowania podstawowych procesów wytwarzania wraz ze sporz�dzeniem 

ich dokumentacji technologicznej; 

7) sporz�dzania kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urz�dze�; 

8) prowadzenia dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej  

i innej, zwi�zanej z wykonywan� prac�. 

 
3. Absolwent szkoły kształc�cej w zawodzie technik mechanik mo�e podejmowa� 

prac� w ró�nych gał�ziach gospodarki narodowej o ró�nym stopniu organizacji produkcji 

lub usług, w przemy�le maszynowym, budownictwie, budownictwie okr�towym, 

górnictwie, transporcie, rolnictwie. 

4. Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, umo�liwiaj�cym 

specjalizacj� pod koniec okresu kształcenia. Szkoła okre�la specjalizacj�, bior�c pod 

uwag� potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka 

specjalizacji mo�e dotyczy� mi�dzy innymi:  

1) maszyn budowlanych; 

2) samochodów i ci�gników; 

3) obróbki skrawaniem; 

4) spawalnictwa; 

5) taboru kolejowego; 

6) nap�dów hydraulicznych; 

7) wyposa�enia samolotów i �migłowców. 
 

5. Szkoła realizuj�ca kształcenie w zawodzie technik mechanik powinna posiada� 

nast�puj�ce pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracowni� rysunku technicznego; 

2) pracowni� komputerow�; 

3) pracowni� technologii mechanicznej; 

4) pracowni� elektrotechniki i automatyki; 

5) pracowni� maszynoznawstwa; 

6) warsztaty. 
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Pracownie powinny składa� si� z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. 

W sali lekcyjnej nale�y zapewni� stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiedni� 

liczb� stanowisk pracy dla uczniów. 

W warsztatach powinno znajdowa� si� pomieszczenie do instrukta�u. 

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne powinny by� wyposa�one w: 

1) �rodki techniczne, takie jak: telewizor, magnetowid, rzutnik pisma, rzutnik 

przezroczy, zestaw komputerowy, drukarka, kserokopiarka, rzutnik 

multimedialny; 

2) materiały dydaktyczne, takie jak: filmy, przezrocza, foliogramy, fazogramy, 

programy komputerowe, plansze; 

3) tekstowe �ródła informacji, takie jak: podr�czniki, inne ksi��ki niezb�dne do 

kształcenia w zawodzie, czasopisma zawodowe, instrukcje do �wicze�, 

katalogi, prospekty. 

Pracownia rysunku technicznego powinna by� ponadto wyposa�ona w: 

1) stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia); 

2) zestaw modeli wspomagaj�cych kształtowanie wyobra�ni przestrzennej; 

3) zestaw norm rysunkowych i katalogi typowych cz��ci maszyn, podzespołów  

i zespołów; 

4) przykładowe dokumentacje konstrukcyjne; 

5) eksponaty i modele cz��ci maszyn; 

6) modele maszyn i urz�dze�. 

Pracownia komputerowa powinna by� ponadto wyposa�ona w: 

1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia); 

2) drukarki; 

3) ploter; 

4) pakiet programów biurowych; 

5) programy do wspomagania projektowania typu CAD; 

6) programy specjalistyczne. 

Pracownia technologii mechanicznej powinna by� ponadto wyposa�ona w: 

1) próbki materiałów konstrukcyjnych; 

2) typowe eksponaty półwyrobów takich jak: odkuwki, odlewy, wypraski; 

3) zestaw warsztatowych przyrz�dów pomiarowych; 

4) mikroskop metalograficzny; 

5) typowe narz�dzia do obróbki r�cznej i maszynowej; 
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6) schematy typowych obrabiarek; 

7) przykładowe dokumentacje konstrukcyjne i technologiczne. 

Pracownia elektrotechniki i automatyki powinna by� ponadto wyposa�ona w: 

1) podstawowe mierniki wielko�ci elektrycznych; 

2) typowe elementy i układy elektryczne i elektroniczne; 

3) podstawowe maszyny i urz�dzenia elektryczne; 

4) schematy instalacji elektrycznych; 

5) mechaniczne i elektryczne elementy i układy automatyki. 

Pracownia maszynoznawstwa powinna by� ponadto wyposa�ona w: 

1) eksponaty typowych elementów maszyn, ich poł�cze� i mechanizmów; 

2) modele i eksponaty maszyn transportowych (d�wignice, przeno�niki, wózki); 

3) modele i eksponaty maszyn energetycznych (silniki cieplne, pompy, spr��arki, 

wentylatory, kotły); 

4) eksponaty zu�ytych i uszkodzonych cz��ci maszyn. 

Warsztaty powinny by� ponadto wyposa�one w: 

1) przyrz�dy pomiarowe; 

2) narz�dzia do trasowania; 

3) narz�dzia do obróbki r�cznej; 

4) obrabiarki: wiertarki, tokarki, frezarki, szlifierki; 

5) urz�dzenia do spawania elektrycznego i gazowego; 

6) narz�dzia i przyrz�dy spawalnicze; 

7) spoiwa, elektrody, topniki; 

8) luty i lutownice; 

9) urz�dzenia do nagrzewania i chłodzenia; 

10) �rodki chłodz�ce; 

11) narz�dzia i przyrz�dy do kucia r�cznego; 

12) urz�dzenia, zespoły, elementy maszyn przeznaczone do konserwacji i naprawy; 

13) narz�dzia i przyrz�dy monta�owe; 

14) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR); 

15) dokumentacja techniczna; 

16) dokumentacja warsztatowa; 

17) katalogi narz�dzi; 

18) PN, ISO. 
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Praktyczna nauka zawodu mo�e odbywa� si� w warsztatach szkolnych, centrach 

kształcenia praktycznego, centrach kształcenia ustawicznego oraz w zakładach 

produkcyjnych i usługowych. 

 
6.  Zakres umiej�tno�ci i tre�ci kształcenia, wynikaj�cy z opisu kwalifikacji 

absolwenta, zawieraj� nast�puj�ce bloki programowe: 

1) zagadnienia ogólnotechniczne; 

2) technologia mechaniczna; 

3) maszynoznawstwo; 

4) podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn; 

5) podstawy działalno�ci zawodowej. 

 

II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE  
 

Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia 
w % * 

Nazwa bloku 
programowego 

Podbudowa 
programowa: 
gimnazjum 

Podbudowa 
programowa: 
zasadnicza szkoła 
zawodowa; 
zawody: wszystkie  
z bran�y 
mechanicznej 

Podbudowa 
programowa: 
liceum 
ogólnokształc�ce, 
liceum profilowane, 
technikum, technikum 
uzupełniaj�ce, 
uzupełniaj�ce liceum 
ogólnokształc�ce 

Zagadnienia 
ogólnotechniczne 25 25 23 

Technologia 
mechaniczna 20 12 20 

Maszynoznawstwo 10 16 12 

Podstawy konstrukcji     
i eksploatacji maszyn 20 22 20 

Podstawy działalno�ci 
zawodowej 

 
5 

 
5 

 
5 

Razem: 80 ** 80 ** 80 ** 
 
* Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla 

młodzie�y i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).  

**  Pozostałe 20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów 

programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy,  

w tym na specjalizacj�. 
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III. BLOKI PROGRAMOWE 
                               

BLOK: ZAGADNIENIA OGÓLNOTECHNICZNE   
 
1. Cele kształcenia 

Ucze� (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie�: 

1) stosowa� prawa i metody statyki do analizowania płaskich i przestrzennych 

układów sił; 

2) stosowa� zasady i prawa kinematyki i dynamiki do analizowania ruchu 

post�powego, obrotowego i zło�onego brył sztywnych;  

3) rozró�nia� rodzaje obci��e� elementów i wyznacza� napr��enia; 

4) stosowa� analityczne i wykre�lne metody wyznaczania obci��e� i parametrów 

kinematycznych w układach mechanicznych; 

5) interpretowa� zjawisko tarcia i jego rol� w budowie maszyn; 

6) charakteryzowa� podstawowe procesy zu�ycia materiałów; 

7) stosowa� podstawowe prawa mechaniki płynów do analizowania zjawisk 

hydrostatycznych i hydrodynamicznych;  

8) oblicza� ci�nienie, pr�dko�� i nat��enie przepływu; 

9) charakteryzowa� zjawisko spalania i wykonywa� podstawowe obliczenia 

stechiometryczne; 

10) interpretowa� procesy cieplno – przepływowe zwi�zane z wymian� ciepła; 

11) wykorzystywa� zasady i prawa termodynamiki do analizowania teoretycznych  

i rzeczywistych obiegów gazowych w maszynach cieplnych; 

12) wykorzystywa� prawa z zakresu elektrotechniki do analizowania obwodów  

i obliczania podstawowych wielko�ci elektrycznych; 

13) interpretowa� działanie podstawowych elementów i układów elektronicznych; 

14) opisywa� analitycznie człony i układy regulacji automatycznej; 

15) opisywa� i stosowa� wymagania formalne wynikaj�ce z Polskich Norm, jakie 

musi spełnia� rysunek techniczny; 

16) odwzorowywa� ró�ne obiekty, a w szczególno�ci wyroby maszynowe oraz 

zapisywa� konieczne i niezb�dne informacje uzupełniaj�ce szkic, rysunek, 

schemat; 

17) odczytywa� ró�ne rodzaje rysunków technicznych maszynowych; 
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18) rysowa� i odczytywa� wykresy obrazuj�ce zale�no�ci funkcjonalne 

parametrów technicznych; 

19) stosowa� technik� komputerow� do sporz�dzania rysunków technicznych. 
 
2. Tre�ci kształcenia (działy programowe) 

Tre�ci kształcenia s� uj�te w nast�puj�cych działach programowych: 

1) statyka układów płaskich i przestrzennych; 

2) kinematyka i dynamika bryły sztywnej; 

3) elementy teorii maszyn i mechanizmów; 

4) podstawy wytrzymało�ci materiałów; 

5) tarcie i jego rola w maszynach; 

6) procesy zu�ycia materiałów; 

7) wybrane zagadnienia mechaniki płynów; 

8) podstawy teoretyczne maszyn cieplnych; 

9) wybrane zagadnienia elektrotechniki; 

10) elementy i układy elektroniczne; 

11) wybrane zagadnienia automatyki; 

12) forma graficzna i wymagania formalne wobec arkusza rysunkowego; 

13) metody odwzorowywania wyrobów maszynowych stosowane w rysunku 

technicznym (rzuty prostok�tne, aksonometryczne, schematy); 

14) znormalizowany zapis informacji (wymiarów, tolerancji, pasowa�, stanu 

powierzchni i innych) na ró�nych rysunkach; 

15) uproszczone sposoby rysowania ró�nych elementów i szczegółów 

konstrukcyjnych wyrobów maszynowych; 

16) zasady sporz�dzania rysunków z wykorzystaniem techniki komputerowej. 

 
BLOK: TECHNOLOGIA MECHANICZNA 
 
1. Cele kształcenia 

Ucze� (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie�: 

1) klasyfikowa� i charakteryzowa� materiały stosowane w budowie maszyn oraz 

okre�la� ich wła�ciwo�ci i przeznaczenie; 

2) charakteryzowa� przebieg procesów metalurgicznych stopów �elaza i metali 

nie�elaznych, posta� i wła�ciwo�ci półwyrobów metalowych;  
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3) stosowa� w praktyce warsztatowej podstawowe metody i sposoby pomiaru 

wielko�ci fizycznych i geometrycznych oraz interpretowa� wyniki pomiarów; 

4) opisywa� budow�, działanie i przeznaczenie przyrz�dów pomiarowych oraz 

charakteryzowa� wła�ciwo�ci metrologiczne podstawowych przyrz�dów 

pomiarowych; 

5) wykonywa� podstawowe pomiary i próby podczas badania wła�ciwo�ci 

materiałów; 

6) charakteryzowa� procesy nakładania powłok ochronnych; 

7) opisywa� procesy obróbki skrawaniem, plastycznej, cieplnej i cieplno – 

chemicznej oraz charakteryzowa� i dobiera� narz�dzia, oprzyrz�dowanie  

i maszyny do danej obróbki; 

8) wykonywa� wyroby w procesach obróbki r�cznej i mechanicznej; 

9) charakteryzowa� i stosowa� w praktyce typowe technologie ł�czenia 

materiałów i elementów maszyn; 

10) wykorzystywa� w procesie monta�u układ tolerancji i pasowa�; 

11) posługiwa� si� dokumentacj� konstrukcyjn� i technologiczn� wytwarzania 

maszyn; 

12) charakteryzowa� proces produkcyjny maszyn i urz�dze� w zakładzie 

wytwórczym; 

13) projektowa� proste procesy technologiczne obróbki i monta�u; 

14) charakteryzowa� metody kontroli jako�ci wyrobów. 
 

2. Tre�ci kształcenia (działy programowe) 

Tre�ci kształcenia s� uj�te w nast�puj�cych działach programowych: 

1) podstawy metaloznawstwa; 

2) materiały niemetalowe w budowie maszyn; 

3) procesy metalurgiczne; 

4) technika pomiarowa; 

5) powłoki ochronne; 

6) obróbka cieplna i cieplno – chemiczna; 

7) trasowanie; 

8) obróbka r�czna; 

9) odlewnictwo; 

10) obróbka plastyczna; 
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11) obróbka mechaniczna skrawaniem; 

12) obróbka wyka�czaj�ca; 

13) spajanie materiałów; 

14) technologia monta�u maszyn; 

15) tolerancje, pasowania, chropowato�� powierzchni; 

16) dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna; 

17) projektowanie procesów technologicznych; 

18) systemy produkcyjne w zakładach przemysłowych; 

19) kontrola jako�ci wyrobów. 

 
BLOK: MASZYNOZNAWSTWO 
 
1. Cele kształcenia 

Ucze� (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie�: 

1) charakteryzowa� rodzaje energii, jej �ródła i procesy przetwarzania; 

2) klasyfikowa� maszyny według ich przeznaczenia i zasad działania; 

3) charakteryzowa� procesy przetwarzania lub przekazywania energii  

w maszynach; 

4) wykorzystywa� prawa mechaniki do analizowania budowy i działania 

podstawowych mechanizmów; 

5) charakteryzowa� nap�dy hydrauliczne i pneumatyczne; 

6) charakteryzowa�: pompy, wentylatory, spr��arki, dmuchawy, silniki spalinowe, 

kotły; 

7) wyja�nia� budow� i działanie maszyn elektrycznych oraz dobiera� 

elektromechaniczny układ nap�dowy do maszyny roboczej; 

8) charakteryzowa� typowy osprz�t elektryczny i elektroniczny maszyn  

i urz�dze� mechanicznych; 

9) opisywa� budow�, działanie i przeznaczenie typowych odbiorników energii 

elektrycznej; 

10) opisywa� podstawowe instalacje elektryczne i charakteryzowa� stosowane 

zabezpieczenia; 

11) opisywa� budow�, działanie i przeznaczenie typowych elementów i układów 

automatyki; 

12) charakteryzowa� maszyny i urz�dzenia transportowe; 
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13) dobiera� maszyny i urz�dzenia energetyczne oraz transportowe na podstawie 

parametrów technicznych; 

14) wyja�nia� działanie robota przemysłowego i manipulatora. 

 
2. Tre�ci kształcenia (działy programowe) 

Tre�ci kształcenia s� uj�te w nast�puj�cych działach programowych: 

1) energia i sposoby jej przetwarzania; 

2) przemiany energetyczne w maszynach; 

3) czynniki i procesy robocze w maszynach; 

4) nap�dy hydrauliczne; 

5) mechanizmy pneumatyczne; 

6) pompy; 

7) spr��arki, wentylatory, dmuchawy; 

8) silniki spalinowe; 

9) kotły parowe; 

10) maszyny i urz�dzenia elektryczne; 

11) odbiorniki energii elektrycznej; 

12) instalacje elektryczne; 

13) elementy i układy automatyki; 

14) d�wignice; 

15) przeno�niki; 

16) wózki transportowe; 

17) roboty przemysłowe. 

 
BLOK: PODSTAWY KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI 
           MASZYN 
 
1. Cele kształcenia 

Ucze� (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie�: 

1) opisywa� budow� podstawowych elementów maszyn oraz okre�la� ich 

przeznaczenie; 

2) stosowa� w konstruowaniu maszyn rozł�czne i nierozł�czne poł�czenia 

elementów; 
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3) wykonywa� obliczenia wytrzymało�ciowe elementów maszyn dla ró�nych 

stanów obci��enia; 

4) dobiera� materiały i okre�la� wymagania dotycz�ce ich obróbki; 

5) wykorzystywa� w projektowaniu poł�cze� spoczynkowych i ruchowych układ 

tolerancji i pasowa�; 

6) stosowa� w konstrukcji elementy znormalizowane; 

7) opisywa� budow�, działanie i przeznaczenie podstawowych mechanizmów  

i nap�dów (przekładni); 

8) projektowa� proste mechanizmy i zespoły maszyn; 

9) stosowa� w projektowaniu wspomaganie komputerowe; 

10) posługiwa� si� dokumentacj� konstrukcyjn�; 

11) dobiera� maszyny i urz�dzenia do przewidywanych zada� na podstawie ich 

charakterystyki eksploatacyjnej; 

12) rozpoznawa� i ocenia� stan techniczny maszyny z zastosowaniem metod 

diagnostyki technicznej; 

13) charakteryzowa� czynniki i procesy powoduj�ce zu�ycie i uszkodzenie 

maszyny; 

14) dobiera� materiały eksploatacyjne; 

15) rozró�nia� rodzaje uszkodze� maszyn i okre�la� przyczyny ich powstawania; 

16) okre�la� skutki ekonomiczne i społeczne niepo��danych zmian stanu 

technicznego maszyn; 

17) opracowywa� plany wdro�enia do eksploatacji nowych maszyn; 

18) planowa� przebieg procesów technologiczno – organizacyjnych obsługi 

technicznej maszyn i nadzorowa� wykonanie zabiegów wchodz�cych w skład 

tych procesów; 

19) kwalifikowa� maszyn� do naprawy, weryfikowa� cz��ci, okre�la� zakres  

i metod� naprawy; 

20) charakteryzowa� i stosowa� w praktyce warsztatowej typowe technologie 

naprawy maszyn i regeneracji cz��ci; 

21) posługiwa� si� dokumentacj� technologiczn� procesów obsługowo-

naprawczych; 

22) projektowa� proste procesy technologiczne naprawy maszyn; 

23) stosowa� rachunek ekonomiczny w podejmowaniu decyzji o charakterze 

technicznym i organizacyjnym w sferze eksploatacji; 
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24) posługiwa� si� Dokumentacj� Techniczno-Ruchow� (DTR) oraz PN-ISO; 

25) stosowa� przepisy bezpiecze�stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo�arowej 

i ochrony �rodowiska podczas u�ytkowania i obsługiwania maszyn i urz�dze�. 

 
2. Tre�ci kształcenia (działy programowe) 

Tre�ci kształcenia s� uj�te w nast�puj�cych działach programowych: 

1) zasady konstruowania maszyn; 

2) poł�czenia spoczynkowe elementów maszyn; 

3) elementy podatne; 

4) wały i osie; 

5) ło�yskowanie; 

6) sprz�gła i hamulce; 

7) przekładnie mechaniczne; 

8) mechanizmy; 

9) przykładowe rozwi�zania konstrukcyjne maszyn; 

10) proces eksploatacyjny maszyn; 

11) stan techniczny maszyn i urz�dze�; 

12) trwało�� i niezawodno�� maszyn; 

13) diagnostyka techniczna; 

14) u�ytkowanie maszyn i urz�dze�; 

15) utrzymanie maszyn w gotowo�ci technicznej; 

16) materiały eksploatacyjne; 

17) naprawa maszyn i urz�dze�; 

18) przykładowe procesy technologiczne naprawy; 

19) zarz�dzanie eksploatacj� maszyn; 

20) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR), PN-ISO, ISO; 

21) bezpiecze�stwo i higiena pracy, ochrona przeciwpo�arowa i ochrona 

�rodowiska. 

 
 
BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNO�CI ZAWODOWEJ 
 
1. Cele kształcenia 

Ucze� (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie�: 

1) wyja�nia� mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej; 
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2) rozró�nia� formy organizacyjno-prawne przedsi�biorstw produkcyjnych  

i usługowych; 

3) sporz�dza� dokumenty niezb�dne do podejmowania i prowadzenia 

działalno�ci gospodarczej; 

4) sporz�dza� bud�et i planowa� rozwój firmy; 

5) opracowywa� plan marketingowy; 

6) przestrzega� zasad etyki; 

7) stosowa� przepisy kodeksu pracy, dotycz�ce praw i obowi�zków pracownika      

i pracodawcy oraz warunków pracy; 

8) stosowa� przepisy prawa dotycz�ce działalno�ci zawodowej; 

9) okre�la� wymagania dotycz�ce eksploatacji maszyn i urz�dze� podlegaj�cych 

dozorowi technicznemu i transportowemu;  

10) podejmowa� działania zwi�zane z poszukiwaniem pracy; 

11) komunikowa� si� z uczestnikami procesu pracy; 

12) prowadzi� negocjacje; 

13) rozwi�zywa� problemy; 

14) podejmowa� decyzje; 

15) przestrzega� przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpo�arowej oraz ochrony �rodowiska; 

16) okre�la� wymagania dotycz�ce ochrony �rodowiska w zakresie 

zanieczyszczania powietrza, wody, gleby oraz odpadów i opakowa�; 

17) okre�la� wpływ zm�czenia fizycznego i psychicznego na efektywno�� pracy; 

18) organizowa� stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 

19) opracowywa� plany produkcji i eksploatacji obiektów technicznych 

(harmonogramy prac, schematy organizacyjne, schematy funkcjonalne); 

20) wyja�nia� zasady zarz�dzania jako�ci� oraz opracowywa� instrukcje 

zapewniania jako�ci dla wybranych procesów; 

21) korzysta� z obcoj�zycznych �ródeł informacji, dokumentacji technicznej, norm, 

katalogów oraz specjalistycznego oprogramowania; 

22) organizowa� doskonalenie zawodowe pracowników; 

23) udziela� pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy. 
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2. Tre�ci kształcenia (działy programowe) 

Tre�ci kształcenia s� uj�te w nast�puj�cych działach programowych: 

1) gospodarka rynkowa; 

2) formy organizacyjno-prawne przedsi�biorstw produkcyjnych i usługowych; 

3) dokumenty dotycz�ce działalno�ci gospodarczej; 

4) analiza ekonomiczna w przedsi�biorstwie; 

5) struktura bud�etu; 

6) strategie marketingowe; 

7) etyka; 

8) prawo pracy i prawo działalno�ci gospodarczej; 

9) przepisy dozoru technicznego i transportowego; 

10) przygotowanie do wej�cia na rynek pracy; 

11) zasady i metody komunikowania si�; 

12) elementy socjologii i psychologii pracy; 

13) bezpiecze�stwo i higiena pracy; 

14) ochrona przeciwpo�arowa i ochrona �rodowiska; 

15) zagro�enia i profilaktyka w �rodowisku pracy; 

16) elementy ergonomii; 

17) organizacja pracy; 

18) system zarz�dzania jako�ci�; 

19) �ródła informacji zawodowej i oprogramowanie w j�zyku obcym; 

20) formy doskonalenia zawodowego;  

21) pierwsza pomoc. 

 

 


