Co oznacza Kurs Kwalifikacyjny i jakie są z tego korzyści?
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której
program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie
jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.
Zgodnie z wprowadzoną reformą szkolnictwa zawodowego, od 1 września 2012 roku
ukończenie kursu pozwala na zdobycie zawodu dla osób nie posiadających wykształcenia
zawodowego oraz osób chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
Kurs kwalifikacyjny – Operator obrabiarek skrawających
Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i
automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym
obrabiarki

sterowane

numerycznie

(komputerowo).

Zadania

zawodowe

to

także

przygotowywanie stanowiska pracy, ustawianie parametrów, wykonywanie i czytanie
rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w
głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki,
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.
Praca: przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące obróbkę skrawaniem, zajmujące się
wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych,
samochodów i ciągników, zakłady budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy
silników, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i
śmigłowców itp.
Wymagane zdolności i umiejętności:
- zdolności techniczne
- znajomość czytania rysunku technicznego
- zdolność koncentracji uwagi
- szkicowanie odręczne prostych elementów maszyn
- umiejętność pracy w warunkach monotonnych

Wymagane predyspozycje psychiczne i fizyczne:
- spostrzegawczość
- dokładność i precyzja
- wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
- dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
- dobry wzrok i słuch
- podzielność i koncentracja uwagi
Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Program nauczania obejmuje:
I obszar (ok.15%)
- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
- podstawy działalności gospodarczej
- język angielski zawodowy
- podstawy komunikacji społecznej

II obszar (ok. 15%)
- podstawy konstrukcji maszyn
- technologia obróbki skrawaniem
- konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn

III obszar (ok. 70%)
- przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
- wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
- przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
- wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Dokumenty wymagane:
- świadectwo ukończenia szkoły
- kwestionariusz osobowy (do wypełnienia na miejscu)
Zajęcia organizacyjne rozpoczynają się 20 września o godz. 1600 w Łańcucie
ul. Podzwierzyniec 41 sala nr 19. budynek PCKPIEZ .

