
 

Technikum Nr 1 

wykaz kwalifikacji zawodowych 

Zawód Kwalifikacja 
Klasa II Klasa III Klasa IV 

Semestr II 
 (4) 

Semestr I 
(5) 

Semestr II 
(6) 

Semestr I  
(7) 

Technik mechanik M.19. Użytkowanie 
obrabiarek 
skrawających 

  120/w  

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

   120/dk 

Technik informatyk E.12. Montaż 
i eksploatacja 
komputerów osobistych 
oraz urządzeo 
peryferyjnych 

150/wk    

E.13. Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych 
i administrowanie 
sieciami 

  150/wk  

E.14. Tworzenie 
aplikacji internetowych 
i baz danych oraz 
administrowanie 
bazami 

   150/dk 

Technik 
budownictwa 
 

B.16 Wykonywanie 
robót zbrojarskich i 
betoniarskich 

  180/w  

B.33 Organizacja i 
kontrolowanie robót 
budowlanych 

  
(sesja 

jesienna) 
180/d 

 

B.30 Sporządzanie 
kosztorysów oraz 
przygotowanie 
dokumentacji 
przetargowej 

   180/dk 

Technik 
ekonomista 

A.35 Planowanie i 
prowadzenie 
działalności w 
organizacji (egz. po VI 
sem.) 

  180/dk  

A.36 Prowadzenie 
rachunkowości (egz. po 
VII sem.) 

   180/dk 



Technik logistyk 
 

A.30 Organizacja i 
monitorowanie 
przepływu zasobów i 
informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i 
magazynowania (egz. 
po IV sem.) 

120/d    

A.31 Zarządzanie 
środkami technicznymi 
podczas realizacji 
procesów 
transportowych (e. po 
VI s.) 

  120/d  

A.32 Organizacja i 
monitorowanie 
przepływu zasobów i 
informacji w 
jednostkach 
organizacyjnych (egz. 
po VII sem.) 

   120/d 

Technik usług 
fryzjerskich 

A.19 Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich 
(egz. po VI sem.) 

  
 

180/w 
 

A.23 Wykonywanie 
projektów fryzur (egz. 
po VII sem.) 

   
 

120/d 

Technik pojazdów 
samochodowych 

M.18 Diagnozowanie i 
naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych (e. po 
V s.) 

 120/w   

M.12 Diagnozowanie 
oraz naprawa 
elektrycznych i 
elektronicznych 
układów pojazdów 
samochodowych (egz. 
po VI sem.) 

  120/w  

M.42 Organizacja i 
prowadzenie procesu 
obsługi pojazdów 
samochodowych (egz. 
po VII sem.) 

   120/dk 

Technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 
 

T.6 Sporządzanie 
potraw i napojów (egz. 
po VI sem.)   120/w  

T.15 Organizacja 
żywienia i usług 
gastronomicznych (egz. 
po VII sem.) 

   
150/d 

 



 

Harmonogram egzaminów w kwalifikacjach zawodowych  

 Egzamin w sesji zimowej 

 Egzamin w sesji  letniej 

 Egzamin w sesji  jesiennej 

 

120/150/180 – czas trwania egzaminu 

d - Egzamin w części praktycznej na dokumentacji. Podczas egzaminu na sali egzaminacyjnej nie ma 

egzaminatora. 

 dk - Egzamin w części praktycznej przeprowadzony jest w sali komputerowej. Podczas egzaminu w 

sali egzaminacyjnej nie ma egzaminatora. Na sali egzaminacyjnej musi byd opiekun pracowni 

(asystent techniczny). 

 wk - Egzamin w części praktycznej przeprowadzony jest w sali komputerowej. Podczas egzaminu w 

sali egzaminacyjnej musi znajdowad się egzaminator z zakresu kwalifikacji, z której odbywa się 

egzamin. Na sali egzaminacyjnej obecny jest opiekun pracowni (asystent techniczny). 

 w - Egzamin w części praktycznej przeprowadzony jest na stanowiskach egzaminacyjnych. Podczas 

egzaminu w sali egzaminacyjnej musi znajdowad się egzaminator z zakresu kwalifikacji, z której 

odbywa się egzamin. Na sali egzaminacyjnej obecny jest asystent techniczny. 

 


