
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

1. Technik pojazdów samochodowych to zawód którego celem jest przygotowanie uczniów

do  życia  w  warunkach  współczesnego  świata,  wykonywania  pracy  zawodowej  

i  aktywnego  funkcjonowania  na  zmieniającym  się  rynku  pracy. Kształcenie  w  tym

zawodzie  podyktowane  jest  zmianami  zachodzącymi  w  otoczeniu  gospodarczo -

społecznym,  na  które  wpływają  w szczególności:  idea  gospodarki  opartej  na  wiedzy,

globalizacja  procesów  gospodarczych  i  społecznych,  rosnący  udział  handlu

międzynarodowego,  mobilność  geograficzna  i zawodowa,  nowe  techniki  i technologie,

a także  wzrost  oczekiwań  pracodawców  w zakresie  poziomu  wiedzy  i  umiejętności

pracowników.  Odpowiedni  poziom  wiedzy  ogólnej  powiązanej  z  wiedzą  zawodową

podnosi poziom umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodzie

technik  pojazdów  samochodowych,  a  tym  samym  zapewnia  im  możliwość  sprostania

wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

2. Informacje dodatkowe: 

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie maja możliwość udziału w

 praktykach  odbywających  się  w  zakładach  pracy,  gdzie  podczas  pobytu  są  w  stanie

znacząco podnieść swoje umiejętności w zakresie motoryzacji,

 szkoleniach  technicznych  po  których  otrzymują  certyfikaty  i  zaświadczenia  udziału  

oraz  dodatkowe  kwalifikacje,  które  mogą  stać  się  przepustką  do  zdobycia  pracy  

w autoryzowanych stacjach obsługi.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1: 

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja 2:

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent  kończący  szkołę  w  zawodzie  technik  pojazdów  samochodowych  będzie

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:



 diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,

 obsługiwania pojazdów samochodowych,

 naprawiania pojazdów samochodowych,

 organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych,

 kierowania pojazdami  samochodowymi na poziomie prawa jazdy kategorii B.

5. Technik pojazdów samochodowych może pracować w

 stacjach  obsługi  pojazdów  samochodowych  i  warsztatach  naprawczych,  w  których

organizuje się procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, dokonuje oceny

stanu  technicznego  pojazdów  samochodowych  i  ich  zespołów,  ustala  przyczyny

niesprawności  pojazdów  samochodowych  oraz  sposoby  ich  usuwania,  wykonuje

naprawy pojazdów samochodowych, weryfikuje oraz dobiera się części samochodowe 

i  materiały  eksploatacyjne,  kontroluje  jakość  wykonywanych  napraw,  prowadzi

dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

 salonach  sprzedaży  pojazdów  samochodowych  oraz  instytucjach  zajmujących  się

obrotem  pojazdami  samochodowymi  i  częściami  zamiennymi  do  nich,  w  których

sprzedaje się pojazdy samochodowe, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz

inne artykuły motoryzacyjne, a także prowadzi ewidencję obrotu pojazdami i częściami

zamiennymi,

 instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych i ubezpieczeniami

komunikacyjnymi, w których prowadzi się postępowanie związane z ubezpieczeniami,

ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi,

 przedsiębiorstwach  transportu  samochodowego,  w  których  wykonuje  się  operacje

związane z eksploatacją pojazdów samochodowych,

 przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, w których

prowadzony  jest  demontaż  pojazdów  oraz  ewidencję  związaną  z  likwidacją  tych

pojazdów,

 stacjach  kontroli  pojazdów  (po  uzyskaniu  dodatkowych  uprawnień),  w  których

dokonuje się oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów oraz

prowadzi  dokumentację  związaną  z  dopuszczeniem  pojazdów  samochodowych  do

dalszej eksploatacji.

Absolwent  tej  szkoły  może  także  prowadzić  usługi  motoryzacyjne  w  formie  własnej

działalności gospodarczej.



6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:


