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I. WSTĘP
Niniejsze opracowanie stanowi skrócony opis aktualnych systemów szkolenia i
zdobywania uprawnień zawodowych elektryków w następujących krajach: Danii, Włoszech,
Polsce, Rumunii i Hiszpanii (w kolejności alfabetycznej, biorąc za podstawę język angielski).
Opis ten powstał na bazie bardziej szczegółowych materiałów przysłanych do SEP, jako
koordynatora Programu ELEVET, zawierających opisy systemów kształcenia i zdobywania
uprawnień zawodowych w poszczególnych krajach. Należy jednak na wstępie zaznaczyć, że
opisy te były wykonane o różnej objętości i w różny sposób, trudny do bezpośrednich
porównań i dlatego też przedstawienie systemów szkolenia i zdobywania uprawnień
zawodowych w różnych krajach nie będzie miało w tym opracowaniu jednolitego charakteru,
lecz stanowić będzie kwintesencję najważniejszych treści przekazanych przez powyższe
kraje do SEP. W przypadku Polski wykorzystano również materiały przekazane do SEP z
Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki – PIGE (partner P2 w Programie ELEVET).
II. System kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych w Danii
II.1. Informacje ogólne
W Danii całość systemu kształcenia elektryków dotyczy następujących czterech
specjalności:
- instalacje elektryczne (najważniejsza specjalność, w ramach której kształci się najwięcej
osób),
- sterowanie i regulacja,
- komunikacja,
- automatyzacja w budynkach.
Następnie definiuje się 3 typy edukacji:
1) Edukacja formalna, prowadzona w strukturach hierarchicznych, począwszy od szkoły
podstawowej, a kończąc na szkolnictwie wyższym,
2) Edukacja nieformalna, organizowana przez różne instytucje poza systemem edukacji
formalnej,
3) Edukacja nieformalna, w ramach której wiedza jest zdobywana przez ludzi w dowolny,
indywidualny sposób, na przykład podczas pracy zawodowej, korzystając też z mediów i
bibliotek i w jeszcze inny dowolny i niezorganizowany sposób.
II.2. Formalny system kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych
Jeśli chodzi o kształcenie elektryków, to przyjęto 4-letni system kształcenia, przy czym
w tym okresie 55 tygodni przeznaczone jest na edukację teoretyczną, a 153 tygodnie dotyczy
zajęć praktycznych.
Uprawnienia (certyfikaty) uzyskuje się w zakresie następujących specjalności:
1) Elektryk specjalizujący się w wykonywaniu instalacji elektrycznych (głównie
oświetleniowych) w domach prywatnych i budynkach biurowych,
2) Elektryk specjalizujący się w wykonywaniu inteligentnych instalacji elektrycznych z
wykorzystaniem komputerów przy programowaniu sterowania oświetleniem,
ogrzewaniem i klimatyzacją,
3) Elektryk specjalizujący się w obsłudze małych systemów zabezpieczeń przekaźnikowych,
wykorzystywanych w systemach automatyki.
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Duński system kształcenia zawodowego jest realizowany 2-stopniowo: podstawowy
stopień szkolenia i główny stopień szkolenia. Kształcenie w ramach 2-go stopnia musi być
poprzedzone pozytywnym ukończeniem szkolenia praktycznego w odpowiednim
przedsiębiorstwie.
W celu uzyskania odpowiednich uprawnień, w szkołach prowadzone jest szkolenie w
zakresie następujących przedmiotów:
1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy,
2) Inżynieria elektryczna,
3) Techniki instalowania i zestawiania,
4) Zabezpieczenie jakości,
5) Rozwój,
6) Regulacje prawne,
7) Metrologia i usuwanie zakłóceń,
8) Techniki sieciowe,
9) Bezpieczeństwo elektryczne,
10) Komputery,
11) Techniki oświetleniowe,
12) Instalowanie automatyki w urządzeniach,
13) Inteligentne instalacje w budynkach,
14) Automatyczne systemy w budynkach,
15) Wymagania w zakresie energii i ochrony środowiska.
Wiedza zdobyta podczas nauki i praktyki zawodowej pozwala uzyskać uprawnienia w
następujących dziedzinach:
1) Instalacje, programowanie, odbiory, usuwanie uszkodzeń i eksploatacja domowych
instalacji elektrycznych oraz w handlu i w przemyśle,
2) Instalacje,
programowanie,
odbiory,
usuwanie
uszkodzeń
i
eksploatacja
zautomatyzowanych systemów dotyczących domowych instalacji elektrycznych oraz w
handlu i przemyśle,
3) Instalacje, programowanie, odbiory, usuwanie uszkodzeń w systemach sygnalizacji,
transmisji danych, telekomunikacji, dotyczących zautomatyzowanych systemów w
instalacjach domowych, handlu i przemyśle,
4) Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci zasilającej,
5) Obsługa odbiorców i doradztwo,
6) Ochrona środowiska i bezpieczeństwo elektryczne w miejscu pracy i u odbiorców
końcowych.
Wiedza zdobyta podczas studiów na 2-gim, tj. głównym etapie kształcenia obejmuje
pełny zakres umiejętności związanych z budową, projektowaniem i eksploatacją różnych
urządzeń i instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych. W dostarczonych materiałach
przez partnerów duńskich wymieniono 20 możliwych specjalizacji, w zakresie których
uzyskuje się uprawnienia zawodowe po ukończeniu 2-go etapu kształcenia. Przykładowo
podano niżej kilka takich specjalności:
1) Realizacja instalacji elektrycznych oraz systemów automatyki w budynkach, handlu i
przemyśle,
2) Nadzór, eksploatacja i naprawy instalacji elektrycznych,
3) Instalacja sieci telekomunikacyjnych i sieci przewodowych w zgodności z odpowiednimi
przepisami,
4) Realizacja przyłączeń odbiorów do sieci,
5) Instalacja, eksploatacja i nadzór nad automatyką do zastosowań napędów silnikowych,
6) Projektowanie i obliczenia dla instalacji oświetleniowych, spełniających wymagania
komfortu, otoczenia i zużycia energii,
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7) Instalacja i obsługa centralnie sterowanych instalacji inteligentnych w budynkach, handlu
i przemyśle.
II.3. Nieformalne systemy zdobywania wykształcenia i uprawnień zawodowych
W ramach tych systemów prowadzone są szkolenia dla ludzi młodych (powyżej 15 roku
życia) i dla dorosłych (powyżej 25 roku życia). Dla dorosłych stworzono specjalny program
w skrócie nazwany GVU (pełna nazwa w języku duńskim: Grundlaeggende Voksenerhvervs
Uddannelse), wdrożony przez Ministerstwo Edukacji w 2000 r. Szkolący się w ramach tego
systemu musi spełnić następujące kryteria:
- musi mieć przynajmniej 25 lat,
- musi mieć ukończone co najmniej 2 lata stosownej praktyki zawodowej,
- musi mieć kwalifikacje odpowiadające ukończeniu gimnazjum (9 lat podstawowego
wykształcenia).
Kandydaci do takiego szkolenia są wcześniej szczegółowo oceniani z punktu widzenia:
- ogólnego i zawodowego wykształcenia,
- czytelnictwa i matematycznego wykształcenia,
- kwalifikacji praktycznych.
Program szkolenia powinien zawierać:
- przedmioty zawodowe,
- wykształcenie praktyczne,
- przedmioty ogólnego wykształcenia,
- praca w przedsiębiorstwie,
- szkolenie praktyczne na miejscu lub w przedsiębiorstwie,
- testy egzaminacyjne.
Zakłada się, że szkolenie w ramach GVU powinno być ukończone najdalej w ciągu 6
lat, w przeciwnym razie należy go powtórzyć. Całość szkolenia łącznie z zatwierdzeniem
możliwości szkolenia przez dany ośrodek szkoleniowy jest nadzorowana przez odpowiednie
organizacje nadzorujące.
III. System kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych we Włoszech
III.1. Informacje ogólne
System kształcenia we Włoszech składa się z następujących etapów:
1) Szkoła podstawowa (Primary School), obejmująca łącznie 5 lat nauki (do 11 roku życia),
2) Gimnazjum (Lower Secondary School) – 3 lata nauki, tj. do 14 lat życia,
3) Gimnazjum wyższego stopnia (Upper Secondary School), obejmujące łącznie 4-5 lat
nauki, tj. do 18-19 roku życia, przy czym do 16-go roku życia jest to edukacja
obowiązkowa. W ramach tego kształcenia mamy opcjonalnie następujące rodzaje szkół:
a) liceum,
b) technikum, w którym można kształcić się w następujących 9 kierunkach technicznych,
takich jak: transport i logistyka, elektronika, informatyka (ICT), grafika i
komunikacja, chemia i biotechnologia, wzornictwo, rolnictwo, przetwórstwo żywności
i agrotechnika, budownictwo oraz w kierunkach ekonomicznych, takich jak:
administracja, finanse i marketing oraz turystyka,
c) instytuty prowadzące kształcenie zawodowe (nadzorowane przez władze państwowe),
podzielone na dwa makrosektory w 6-ciu branżach:
- 4 branże dotyczące usług: rolnictwo i opieka społeczna, żywność i produkcja wina,
szpitalnictwo, handel,
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2 branże dotyczące przemysłu i rękodzielnictwa oraz eksploatacji i obsługi
technicznej.
Po ukończeniu szkół jak wyżej w pkt. a, b, c absolwent uzyskuje dyplom
uprawniający do studiów wyższych.
4) Szkolnictwo zawodowe (4-letnie dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat) prowadzone przez
władze regionalne, w ramach którego istnieją dwie możliwości:
a) 1. stopień (podstawowy), trwający 3 lata (15 – 17 lat) dla tych, którzy ukończyli
gimnazjum (lower secondary school),
b) 2. stopień, trwający 1 rok (w 18-tym roku życia) dla tych, którzy ukończyli 1. stopień
(jak wyżej) lub gimnazjum/technikum 5-letnie (upper secondary school).
Dalsze kształcenie po ukończeniu szkoły zawodowej jak w pkt. 4 może odbywać się
dwojako:
1) Wyższe studia techniczne oraz system kursów szkoleniowych,
2) 2. stopień początkowego wykształcenia zawodowego, tj. kursy szkolenia zawodowego,
prowadzone przez władze regionalne.
-

III.2. System kształcenia elektryków i zdobywania przez nich uprawnień zawodowych
Kształcenie elektryków odbywa się w następujących dziedzinach:
systemy wytwarzania, przetwarzania, przesyłu, dystrybucji, użytkowanie energii,
zabezpieczenie urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi, automatyzacja drzwi,
bram i innych barier,
b) radio, anteny i w ogólności systemy elektroniczne,
c) ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja różnych typów, włączając w to wydalanie
produktów spalania,
d) instalacje wodne i sanitarne,
e) użytkowanie gazu, włączając w to wydalanie produktów spalania i wentylacja,
f) wyposażenie dźwigów osobowych i podnośników,
g) systemy ppoż.
Dla wykonywania prac dotyczących elektryczności niezbędne są alternatywnie
następujące wymagania:
a) posiadanie stopnia naukowego,
b) dyplom uzyskany po ukończeniu 2-go cyklu szkoły średniej, tj. dwa lata nauki
odnoszącej się bezpośrednio do danego przedsiębiorstwa,
c) licencja lub certyfikat – po czterech latach nauki zawodu, bezpośrednio odnoszących się
do danego przedsiębiorstwa,
d) 3-letnia praktyka w przemyśle.
Oprócz powyższych wymagań niezbędne są uprawnienia przy wykonywaniu projektów,
jeśli takie są potrzeby w następujących tematach:
a) systemy wytwarzania, przetwarzania, przesyłu, dystrybucji, użytkowania energii
elektrycznej, zabezpieczenia przeciwko wyładowaniom atmosferycznym, również
systemy automatyki dla drzwi, bram i innych barier dla wszystkich użytkowników oraz
zarządów jednostek skupiających indywidualne gospodarstwa zużywające powyżej 6 kW
mocy albo indywidualnych gospodarstw o powierzchni powyżej 400 m2,
b) instalacje elektryczne z lampami fluorescencyjnymi, przyłączonymi do sieci elektrycznej,
dla których wymagany jest projekt oraz w każdym przypadku, gdy urządzenia pobierają
więcej, aniżeli 1200 VA,
c) systemy wytwórcze i inne (jak w pkt. a), gdy, gdy dotyczą zabudowania
wykorzystywanego na działalność produkcyjną, handlową lub inna, gdy urządzenia są
a)
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zasilane na napięciu powyżej 1 kV lub na niższym napięciu, gdy pobierają więcej,
aniżeli 6 kW na powierzchni powyżej 200 m2,
d) zasilanie elektryczne odniesione do rzeczywistych stanów jednostek zasilających
urządzenia medyczne, zagrożone niebezpieczeństwem pożaru lub tam, gdzie wymagana
jest ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi w budynkach o kubaturze powyżej
200 m3,
e) urządzenia radiowe, systemy elektroniczne, które egzystują wspólnie z instalacjami
elektrycznymi, wymagającymi posiadania projektu,
f) ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, włączając w to usuwanie produktów spalania i
kondensacji z wydajnością chłodniczą równą lub większą od 40000 jednostek
chłodniczych/godzinę,
g) instalacje dla dystrybucji i użytkowania gazu, włączając w to usuwanie produktów
spalania i wentylacji w odniesieniu do dystrybucji i użytkowania gazu palnego z mocą
cieplną większą, aniżeli 50 kW albo odnoszące się do gazu używanego w medycynie w
szpitalach, włączając w to magazynowanie gazu,
h) systemy ppoż., jeśli włączone są do danej działalności, jednak tylko wówczas, gdy liczba
hydrantów jest równa lub większa, niż 4 albo liczba czujników jest większa, aniżeli 10.
IV. System kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych w Polsce
IV.1. Informacje ogólne
System kształcenia zawodowego elektryków w Polsce można podzielić na 4 etapy,
kończące się uzyskaniem odpowiedniego dyplomu ukończenia nauki:
1. Etap, po ukończeniu którego uzyskuje się tytuł zawodowy: elektromonter lub elektryk;
tytuł ten uzyskuje się po ukończeniu 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
poprzedzonej ukończeniem Gimnazjum. Mogą tutaj wystąpić różne specjalności, np.
elektromechanik pojazdów samochodowych lub ogólnie: ,,elektryk”.
2. Etap, po ukończeniu którego otrzymuje się tytuł zawodowy: technik elektryk; tytuł ten
uzyskuje się głównie po ukończeniu 4-letniego Technikum Elektrycznego lub
Energetycznego, ale też są inne typy szkół ze skróconym okresem nauki, np. Szkoła
Policealna. Warunkiem rozpoczęcia nauki w powyższych szkołach jest ukończone
Gimnazjum (dla rozpoczęcia nauki w Technikum) lub Liceum Ogólnokształcącego (dla
rozpoczęcia nauki w Szkole Policealnej). Mogą tutaj wystąpić różne specjalności, np.
technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektroradiolog lub ogólnie:
technik elektryk oraz technik energetyk.
Przykładowo technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania
następujących umiejętności zawodowych:
a) montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych na podstawie
dokumentacji technicznej,
b) rozpoznawanie i naprawianie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
c) ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i
naprawie;
d) montowanie i naprawianie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i
urządzeń elektrycznych;
e) dobieranie,
montowanie
i
sprawdzanie
działania
środków
ochrony
przeciwporażeniowej.
3. Etap, po ukończeniu którego otrzymuje się tytuł zawodowy: inżynier elektryk; tytuł ten
uzyskuje się po ukończeniu I stopnia studiów na wyższej uczelni technicznej
(Politechnice). Czas trwania tych studiów wynosi 7 półrocznych semestrów (3,5 lat).
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Warunkiem rozpoczęcia studiów jest ukończenie Liceum Ogólnokształcącego lub
Technikum Elektrycznego (Energetycznego).
Wyższe uczelnie techniczne w Polsce kształcą przyszłych inżynierów elektryków w
bardzo różnych specjalnościach, przykładowo takich jak:
- sieci i systemy elektroenergetyczne,
- elektroenergetyka,
- elektrotechnika stosowana,
- elektromechatronika,
- inżynieria wytwarzania i przesyłu energii,
- elektrotechnika, w tym automatyka i technika mikroprocesorowa,
- elektroenergetyka i technika świetlna,
- automatyka i robotyka,
- energetyka,
- informatyka,
- optoelektronika,
- projektowanie urządzeń elektrycznych.
4. Etap, po ukończeniu którego otrzymuje się tytuł: magister inżynier elektryk. Tytuł ten
uzyskuje się po ukończeniu studiów II stopnia. Czas trwania tych studiów wynosi 3
semestry półroczne (1,5 lat). Warunkiem rozpoczęcia studiów II stopnia jest posiadanie
dyplomu inżyniera elektryka, tj. po ukończeniu studiów I stopnia. Specjalności, w których
odbywa się kształcenie są takie same, jak wymieniono wyżej w 3. etapie.
Dalsze możliwości kształcenia to studia podyplomowe i doktoranckie, zwykle 1-2 –
letnie o różnych specjalnościach. Studia doktoranckie umożliwiają łatwiejsze i na wyższym
poziomie wykonanie pracy doktorskiej.
Na zakończenie wiadomości ogólnych należy jeszcze nadmienić, że obecnie w Polsce
budowany jest Krajowy System Kwalifikacji (KSK). Ma on służyć zwiększeniu możliwości
uwzględniania i formalnego dokumentowania nowych uprawnień (kompetencji) nabywanych
w różny sposób. Kluczowym elementem KSK będzie Polska Rama Kwalifikacji (PRK),
której zadaniem jest opisywanie wzajemnych relacji między kwalifikacjami oraz integracja
różnych krajowych podsystemów kwalifikacji PRK ma zawierać również opis hierarchii
poziomów kwalifikacji.
IV.2. Zawody regulowane dla elektryków w Polsce
Niezależnie od posiadanych tytułów zawodowych jak wyżej, istnieje w Polsce
możliwość dalszego kształcenia na różnych kursach prowadzonych przez wyższe uczelnie
techniczne, organizacje szkoleniowe i stowarzyszenia, głównie Stowarzyszenie Elektryków
Polskich (SEP). Efektem tych szkoleń kończących się egzaminem przed Komisjami
powoływanymi przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) lub Regionalne Izby Inżynierów
Budownictwa jest uzyskanie odpowiednich uprawnień zawodowych do wykonywania prac w
następujących zawodach:
1) Stanowiska pracy uprawniające do wykonywania prac związanych z eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i
zużywających energię elektryczną.
2) Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię
elektryczną.
3) Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, dotyczące:
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a) projektowania, sprawdzania
projektów architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
f) rzeczoznawstwa budowlanego.
Kursy dotyczące zawodów jak w pkt. 1-2 są prowadzone głównie przez Terenowe
Oddziały SEP, a zawodu jak w pkt. 3 przez Regionalne Izby Inżynierów Budownictwa.
Minimalne liczby godzin szkolenia na takich kursach wynoszą: 40 godzin dla kursów
dotyczących zawodów jak w pkt. 1-2 oraz 60 godzin dla zawodu jak w pkt. 3.
Minimalne wymagania posiadanego wykształcenia, aby uczestniczyć w szkoleniu i w
konsekwencji zdawać egzamin uprawniający do wykonywania tych zawodów są następujące:
a) dla zawodów jak w pkt. 1-2 nie ma specjalnych wymagań, lecz Komisja Egzaminacyjna
uznaje, czy posiadane wykształcenie jest wystarczające dla wykonywania zawodów jak w
pkt. 1-2,
b) dla uzyskania uprawnień budowlanych jak w pkt. 3 należy mieć ukończone studia wyższe
I lub II stopnia w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych, tj. uprawnień bez
ograniczeń (muszą być ukończone studia magisterskie II stopnia na kierunku
,,Elektrotechnika”) lub z ograniczeniami (tutaj muszą być wówczas ukończone studia
inżynierskie I stopnia na kierunku ,,Elektrotechnika” lub ,,Transport” w specjalności
sterowania ruchem w transporcie i zabezpieczenia ruchu pociągów lub na kierunku
,,Automatyka i Robotyka”).
Po zdanym egzaminie przed Komisją Kwalifikacyjną uzyskuje się następujące
uprawnienia:
a) dla zawodu jak w pkt. 1 – świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji ,,E”,
b) dla zawodu jak w pkt. 2 – świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru ,,D”,
c) dla zawodu jak w pkt. 3 – uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania
robotami budowlanymi nadawane są w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, przy czym w zależności od rodzaju uprawnień
wymagany jest rożny okres odbycia praktyki na budowie (od 2 do 5 lat).
Uprawnienia dla zawodów jak w pkt. 1-2 wydaje Urząd Regulacji Energetyki (URE), a
uprawnienia budowlane jak w pkt. 3 – Regionalne Izby Budowlane.
Jeśli chodzi o wymagania dotyczące posiadanej praktyki zawodowej, to w przypadku
zawodów jak w pkt. 1-2 Komisja Kwalifikacyjna uznaje, jaka praktyka jest niezbędna,
natomiast w przypadku uprawnień budowlanych jak w pkt. 3 - wymagana jest (po ukończeniu
studiów na uczelni technicznej) 2-letnia praktyka przy projektowaniu lub na budowie.
Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim
uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod
kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania
praktyki zawodowej za granicą – pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia w danym kraju.
Należy zaznaczyć, że do egzaminów kwalifikacyjnych można przystąpić bez kursów
szkoleniowych we wszystkich przypadkach zawodów jak w pkt. 1-3.
Przyjmuje się, że okres ważności dokumentu nadającego uprawnienia zawodowe w
przypadku zawodów jak w pkt. 1-2 wynosi 5 lat, zaś dla zawodu jak w pkt. 3 przyjmuje się
bezterminowy okres ważności.
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Zakres wymaganej wiedzy jest następujący:
a) dla świadectw typu ,,E”:
- Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
- Zasady eksploatacji oraz znajomość instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
- Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
- Zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz
umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
- Znajomość instrukcji postępowania w przypadku awarii, pożaru lub innego
niebezpieczeństwa dla zagrożenia życia, zdrowia i środowiska,
b) dla świadectw typu ,,D”:
- Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i
energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
- Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z
uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
- Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji
technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji
i sieci,
- Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej z
uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań środowiska,
- Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
- Zasady dysponowania urządzeń przyłączonych do sieci,
- Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
c) dla uprawnień budowlanych jak w pkt. 3 zakres jest bardzo różny w zależności od rodzaju
uprawnień i specjalności.
Przedmiotem uprawnień w zakresie świadectw typu ,,E” i ,,D” są urządzenia, instalacje
i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię
elektryczną, tj. urządzenia takie jak:
a) Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu
na wysokość napięcia znamionowego,
b) Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym, niż 1 kV,
c) Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu powyżej 1 kV,
d) Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
e) Urządzenia elektrotermiczne,
f) Urządzenia do elektrolizy,
g) Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
h) Elektryczne sieci trakcyjne,
i) Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
j) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. a - i.
Przedmiotem uprawnień dla zawodu wymienionego w pkt. 3, czyli uprawnień
budowlanych jest projektowanie oraz kierowanie budową i robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Świadectwa
kwalifikacyjne dla zawodów jak w pkt. 1-2 wydawane są dla następujących umiejętności
praktycznych:
- obsługi,
- konserwacji,
- remontów,
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- montażu,
- w zakresie kontrolno-pomiarowym.
Uprawnienia budowlane jak w pkt. 3 mogą być wydawane w dwóch kategoriach:
a) Uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z §24, ust. 1 Rozporządzenia z dnia 28
kwietnia 2006 r. uprawniają do kierowania
robotami budowlanymi związanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje, urządzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urządzeniami do zasilania i sterowania.
b) Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie zgodnie z §24 ust. 2 Rozporządzenia
z dnia 28 kwietnia 2006 r. uprawniają do kierowania robotami budowlanymi przy
wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych
o kubaturze do 1000 m3.
Poza wyżej wymienionymi szkoleniami świadectwami kwalifikacyjnymi oraz
uprawnieniami budowlanymi prowadzone są w Polsce specjalistyczne szkolenia nieformalne,
takie przykładowo jak:
1) Kursy uprawniające do wykonywania zawodu audytora energetycznego budynków, a
także zawodu certyfikatora uprawnionego do wydawania certyfikatów energetycznych
(charakterystyk energetycznych) budynków. Kursy takie prowadzone są przykładowo
przez takie firmy i organizacje jak: Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE SA),
Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE SA), Fundacja Poszanowania Energii
(FPE), Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Dodatkowym elementem szkoleń
nieformalnych są także różne tematyczne konferencje, np. coroczna tematyczna
Konferencja na tematy termomodernizacji budynków.
2) Kursy dokształcające dla dyspozytorów Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM) i
Obszarowych Dyspozycji Mocy (ODM), których liczba wynosi 5. Czas i częstotliwość
tych szkoleń jest następująca:
- dyspozytorzy KDM i inni pracownicy spotykają się razem 2 razy w roku (czas trwania
spotkań – 1 dzień),
- dyspozytorzy ODM i inni pracownicy spotykają się oddzielnie w każdym ODM 2 razy
w roku (czas trwania spotkań – 1 dzień),
- dyspozytorzy tylko KDM i inni pracownicy w zależności od potrzeb spotykają się
dodatkowo 10 razy w roku (czas trwania spotkań – 1 dzień) w celach szkoleniowych dla
różnych zagadnień, np. handlu energią z zagranicą).
Wszystkie szkolenia prowadzone są we własnym zakresie i z pomocą innych firm
szkoleniowych, np. Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii (CATA Sp. z
o.o.).
V. System kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych w Rumunii
V.1. Informacje ogólne
W Rumunii różne organizacje i ośrodki szkoleniowe (p. niżej) prowadzą różnego
rodzaju kursy dla inżynierów elektryków. Tematami tych kursów są następujące zagadnienia:
- jakość energii,
- przyłączanie i funkcjonowanie instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych w systemie
elektroenergetycznym,
- nowoczesne metody analiz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych,
- pomiary i zarządzanie systemem elektroenergetycznym,
- metodologia obliczeń strat energii w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych,
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dysponowanie mocą w systemie elektroenergetycznym,
zabezpieczenia i automatyka w sieciach elektroenergetycznych,
systemy uziemień w sieciach elektroenergetycznych oraz w instalacjach domowych i
przemysłowych,
kompatybilność elektromagnetyczna,
zabezpieczenie otoczenia w wyniku działania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
audyty energetyczne,
bilanse energii,
zarządzanie systemami elektroenergetycznymi,
itd.
V.2. Zestawienie kursów szkoleniowych prowadzonych przez różne organizacje
i ośrodki szkoleniowe

V.2.1. Kursy prowadzone przez Politechnikę w Bukareszcie w specjalności: Elektroenergetyka
Są to kursy przygotowujące teoretycznie do egzaminów na uprawnienia, organizowane
przez Rumuńskiego Regulatora Energii (Romanian Energy Regulatory Authority – ANRE).
Kursy te prowadzone są w następujących kategoriach:
1) Kat. III A – projektowanie instalacji elektrycznych na napięciu poniżej 20 kV,
2) Kat. III B – wykonywanie prac instalacyjnych na napięciu poniżej 20 kV,
3) Kat. IV A – jak III A, lecz bez ograniczeń napięcia,
4) Kat. IV B – jak III B, lecz bez ograniczeń napięcia,
Na życzenie uczestnika kursu w I etapie mogą to być kursy tylko do 1 kV, tj.:
5) Kat. II A – jak III A, lecz na napięciu poniżej 1 kV,
6) Kat. II B – jak III B, lecz na napięciu poniżej 1 kV.
Czas trwania kursów jak wyżej wynosi 30 godzin (5 dni po 6 godzin).
Po zdanym egzaminie inżynier elektryk otrzymuje uprawnienia z ANRE do
projektowania, wykonywania prac instalacyjnych oraz eksploatacji w zależności od rodzaju
uprawnień.
V.2.2. Kursy organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Rumuńskich – SIER
V.2.2.1. Kursy związane z jakością energii
Są to kursy organizowane w ramach programu LPQIVES (Leonardo Power Quality and
EMC Vocational Education System). Kierowane są one do specjalistów w zakresie
projektowania, konstruowania, konsultantów, kierowników i specjalistów odpowiedzialnych
za ruch, eksploatację wyposażenia elektrycznego i instalacji u odbiorców oraz firm
wytwórczych/dostawców wyposażenia i prowadzących serwis w branży elektrycznej.
Certyfikat w zakresie jakości energii może być 3-stopniowy:
- ekspert I stopnia,
- ekspert II stopnia,
- ekspert III stopnia.
Obowiązuje zasada, że aby uzyskać certyfikat wyższego stopnia, trzeba wcześniej
zdobyć certyfikat niższego stopnia.
Szkolenie składa się z 10 modułów (części). Kolejne moduły dotyczą następujących
tematów:
1) Moduł 1 – Wprowadzenie do jakości energii. Spadki i zwyżki napięcia.
2) Moduł 2 – Problemy wyższych harmonicznych.
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3) Moduł 3 – Wahania napięcia.
4) Moduł 4 – Przepięcia.
5) Moduł 5 – Niezawodność zasilania.
6) Moduł 6 – Uziemienia.
7) Moduł 7 – Wpływ przetworników statycznych na zasilanie z sieci.
8) Moduł 8 – Kompensacja mocy biernej. Niezbilansowania prądowo- napięciowe.
9) Moduł 9 – Rozproszone źródła energii. Układy magazynowania energii .
10) Moduł 10 – Pakiet użytkowy: Sterowanie wahaniami częstotliwości i napięcia. Jakość
dostarczanej na rynku energii. DSM. Umowy na dostarczanie energii elektrycznej. Taryfy
i jakość energii. Racjonalne użytkowanie energii.
Każdy moduł trwa 2 dni – w sumie jest to 8 – 10 godzin szkolenia.
Podczas szkolenia uzyskuje się następującą wiedzę:
- identyfikacja typu uszkodzeń w zakresie jakości energii,
- ocena uszkodzenia za pomocą pomiarów,
- określenie współczynników jakości,
- ocena technicznych i ekonomicznych skutków w wyniku uszkodzenia,
- propozycja zamierzeń w kierunku złagodzenia skutków uszkodzenia,
- formułowanie umów pomiędzy dostawcami i odbiorcami energii elektrycznej na bazie
istniejących regulacji prawnych.
Egzaminy na uzyskanie certyfikatu eksperta jakości I lub II stopnia odbywają się raz do
roku. Aby uzyskać natomiast certyfikat III stopnia, trzeba wykonać odpowiednie
opracowanie, a później obronić go publicznie.
V.2.2.2. Integracja i prowadzenie ruchu elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych
w systemie elektroenergetycznym
Szkolenie to składa się z czterech modułów oraz części przeznaczonej na egzamin.
Każdy moduł trwa 2 dni, tj. 8 – 10 godzin szkolenia plus 2 godziny przeznaczone na pytania i
dyskusję. Pomyślnie należy zdać egzamin przynajmniej dla trzech modułów, a 4-ty moduł
może być zaliczony w późniejszym okresie. Moduły te dotyczą następujących zagadnień:
Moduł 1 – Odnawialne źródła energii (OZE). Charakterystyka urządzeń wytwórczych i
wiatrowych.
Moduł 2 – Kryteria (wymagania) dotyczące przyłączania elektrowni wiatrowych i
fotowoltaicznych do sieci.
Moduł 3 – Jakość energii elektrycznej po przyłączeniu źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych
do sieci.
Moduł 4 – Wartość energii uzyskiwanej ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych.
V.2.2.3. Systemy uziemień, środki i urządzenia zabezpieczające w sieci
Szkolenie to składa się z trzech modułów oraz części przeznaczonej na egzamin. Każdy
moduł trwa 2 dni, tj. 8 – 10 godzin szkolenia plus 2 godziny przeznaczone na pytania i
dyskusję. Moduły te dotyczą następujących zagadnień:
Moduł 1 – Uziemienia (funkcje, składniki, parametry, konstrukcje, materiały, metody
pomiarów i inne).
Moduł 2 – Środki i zabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym, aby uniknąć
uszkodzeń.
Moduł 3 – Praktyczne działania w zakresie rozmiarów i projektów uziemień. Praktyczne
działania w zakresie urządzeń pomiarowych rezystywności gruntu i parametrów
systemów uziemiających.
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V.2.2.4. Szkolenie ,,Smart Grids”
Szkolenie to składa się z czterech modułów oraz części przeznaczonej na egzamin.
Każdy moduł trwa 2 dni, tj. 8 – 10 godzin szkolenia plus 2 godziny przeznaczone na pytania i
dyskusję. Moduły te dotyczą następujących zagadnień:
Moduł 1 – Koncepcja ,,Smart Grids”. Trendy światowe.
Moduł 2 – Rozwój infrastruktury nowej sieci. Optymalizacja pracy sieci, wykorzystanie i
eksploatacja.
Moduł 3 – Integracja generacji rozproszonej z OZE. Magazynowanie energii i inne.
Moduł 4 – Sieci dystrybucyjne. DSM. Smart Grid i aktywny udział odbiorcy w rynku
energii. Koncepcja pojazdów elektrycznych, sieci domowych, efektywność
energetyczna. Nowe elementy na rynku energii.
V.2.3. Kursy organizowane przez FORMENERG
FORMENERG powstał w 1971 r. i obecnie jest to największy ośrodek szkoleniowy w
energetyce rumuńskiej.
V.2.3.1. Ekspert do spraw struktury i spójności funduszy europejskich
Czas trwania kursu – 5 dni. Uczestnikami są specjaliści z wykształceniem technicznym
lub ekonomicznym oraz menedżerowie odpowiedzialni za wdrażanie projektów
finansowanych przez UE. Tematy szkoleń to: przygotowanie dokumentacji finansowych i
zarządzanie projektami.
V.2.3.2. Usprawnianie zarządzania przez szefów firm energetycznych na różnych
poziomach zarządzania
Czas trwania kursu – 10 dni. Uczestnikami są szefowie biur, serwisów i departamentów
we wszystkich jednostkach energetyki. Tematami szkoleń są m.in. następujące problemy:
komunikacja międzyludzka wewnątrz firmy, rozmiar sieci komunikacyjnych, strategie
negocjacyjne.
V.2.3.3. Kurs zarządzania i efektywności inwestycji
Czas trwania kursu – 10 dni. Uczestnikami są: inżynierowie, prawnicy, ekonomiści i
osoby zajmujące się działalnością inwestycyjną, inspektorzy budowli. Tematami szkoleń są
m.in.: analizy strukturalne inwestycji, sposoby monitorowania rozwoju finansowego i
ekonomicznego.
V.2.3.4. Kurs ,,Program Manager”
Czas trwania kursu: 10 dni. Uczestnikami są: menedżerowie włączeni do koordynacji
projektami, osoby zajmujące się wdrażaniem i projektowaniem, menedżerowie projektów i
członkowie grup projektowych. Tematami szkoleń są: monitorowanie programów
wdrożeniowych, koordynacja rozwoju narzędzi do monitorowania, prowadzenie szkoleń
personelu, organizacja działań w departamentach i innych komórkach różnych firm i
organizacji oraz inne tematy.
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V.2.3.5. Kurs ,,Audyt energetyczny”
Czas trwania kursu: 5 dni. Uczestnikami są: inżynierowie, technicy i personel włączony
w sprawy wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii. Tematami szkoleń są: oszczędzanie
energii, efektywność energetyczna, rola osób zarządzających energią, pomiary, bilansowanie
energii, sprawy poprawy efektywności energetycznej, rodzaje odbiorców. Kurs kończy się
egzaminem, a następnie otrzymaniem stosownego certyfikatu do wykonywania audytów
energetycznych.
V.2.3.6. ,,Nowoczesne metody analiz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych”
Czas trwania kursu: 5 dni. Uczestnikami są inżynierowie i personel zajmujący się
analizami sieciowymi. Tematami szkoleń są: struktura sieci, OZE, magazynowanie energii,
wykorzystanie komputerów do analiz sieciowych, rozpływy mocy, urządzenia HVDC,
FACTS i wiele innych tematów związanych z obliczeniami sieciowymi.
V.2.3.7. ,,Metodologia obliczeń strat energii w sieciach
przesyłowych i dystrybucyjnych”
Czas trwania kursu – 5 dni. Uczestnikami są osoby wymienione wyżej w pkt. V.2.3.6.
Tematami szkoleń są: metody prognozowania krótkoterminowego krzywej zapotrzebowania
na moc, obliczenia strat energii, metody zmniejszania strat sieciowych, ocena strat mocy i
energii w sieciach za pomocą metod sztucznej inteligencji.
V.2.3.8. ,,Wewnętrzny audyt systemów jakości zarządzania”
Czas trwania kursu – 5 dni. Uczestnikami są wewnętrzni audytorzy organizacji zgodnie
z wymaganiami normy: EN ISO 9001:2008. Tematami szkoleń są: zasady sporządzania
audytów wewnętrznych (zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna), typy audytów,
metody sporządzania audytów wewnętrznych.
V.2.3.9. Ogólne szkolenie użytkowników komputerów
Czas trwania kursu – 10 dni. Uczestnikami są absolwenci szkól średnich lub wyższych.
Kurs przeznaczony jest dla początkujących użytkowników komputerów. Tematami szkoleń
są: architektura PC, system operacyjny Windows, edytor Word, arkusz kalkulacyjny Excel i
inne.
V.2.3.10. Zarządzanie komunikacją oraz ,,Image” organizacji
Czas trwania kursu – 5 dni. Uczestnikami są menedżerowie zarządzający wszystkich
szczebli. Kluczowe tematy szkoleń to: style zarządzania, komunikacja i efektywność,
zarządzanie konfliktami między zatrudnionymi, patologie w komunikacji, rekomendacje dla
komunikacji z pomocą masmediów i inne.
V.2.3.11. Rozwój komunikacji i personelu
Czas trwania kursu – 5 dni. Uczestnikami są menedżerowie, osoby zatrudnione w
marketingu, komunikacji i inne. Tematami kluczowymi szkoleń są: komunikacja w biznesie,
komunikacja międzyludzka, inteligencja emocjonalna, komunikacja asertywna, kierowanie
zespołami, techniki komunikacyjne.
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V.2.4. Kursy organizowane przez centrum szkoleniowe ,,Perfect Service”
V.2.4.1. ,,Zarządzanie”
Uczestnikami szkolenia są szefowie firm i departamentów oraz pracownicy zajmujący
się negocjacjami i umowami, jak również ich kontrolą. Szkolenie jest prowadzone w ramach
trzech modułów, trwających po 5 dni każdy. Moduły te zawierają następujące tematy:
Moduł 1 – Zarządzanie komunikacją, techniki komunikacji, problemy psychologii, relacje
międzyludzkie.
Moduł 2 – Metody, techniki i style zarządzania, odpowiedzialność menedżera, elementy
zarządzania firmami, zarządzanie zatrudnionymi.
Moduł 3 – Spełnianie roli kierownika, optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich.
V.2.4.2. ,,Negocjacje kontraktów ekonomicznych”
Uczestnikami szkolenia są szefowie firm, departamentów oraz osoby zajmujące się
kontraktami. Szkolenie jest prowadzone w ramach trzech modułów, trwających po 5 dni
każdy. Moduły te zawierają następujące tematy:
Moduł 1 – Znajomość otoczenia, w którym funkcjonuje biznes, relacje między dostawcami
i odbiorcami energii i inne.
Moduł 2 – Taktyka i strategia negocjacji, prowadzenie negocjacji i inne.
Moduł 3 – Przypadki konfliktowe, typy konfliktów, zarządzanie konfliktami w grupach
roboczych.
V.2.4.3. ,,Zarządzanie systemami energetycznymi”
Uczestnikami szkolenia są zarządzający jednostkami biznesowymi. Szkolenie jest
prowadzone w ramach trzech modułów, trwających po 5 dni każdy. Moduły te zawierają
następujące tematy kluczowe:
Moduł 1 – Funkcje zarządzania: prognozy, organizacja i inne.
Moduł 2 – Kreatywność w podejmowaniu decyzji, systemy informatyczne i inne.
Moduł 3 – Krajowe i międzynarodowe legislacje w zakresie systemu energetycznego.
Regulacje w zakresie mocy i energii. Eksport energii, rynek energii,
poszanowanie energii, Urząd Regulacji Energetyki Rumuńskiej (ANRE).
V.2.4.4. ,,Zarządzanie projektami”
Uczestnikami szkolenia są szefowie firm i departamentów. Szkolenie jest prowadzone
w ramach trzech modułów, trwających po 5 dni każdy. Moduły te zawierają następujące
tematy kluczowe:
Moduł 1 – Fundusze i instrumenty finansowe UE, identyfikacja możliwości funduszy
względem określonych projektów.
Moduł 2 – Metodologia przygotowania projektów i ich ocena stosownie do wymagań
Fundatora.
Moduł 3 – Ryzyko i niepewność. Inwentaryzacja majątku. Błędy w podejmowaniu decyzji.
V.2.4.5. ,,Technika i taktyka w negocjacjach”
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Uczestnikami szkolenia są szefowie firm i departamentów. Szkolenie jest prowadzone
w ramach trzech modułów, trwających po 5 dni każdy. Moduły te zawierają następujące
tematy kluczowe:
Moduł 1 – Zależności w biznesie. Znajomość otoczenia. Zależności pomiędzy dostawcami
i odbiorcami energii.
Moduł 2 – Taktyka i strategia negocjacji. Prowadzenie negocjacji. Racjonalne i emocjonalne
negocjacje.
Moduł 3 – Obsługa negocjacji i elementy psychologii w negocjacjach.
V.2.4.6. ,,Zarządzanie szkoleniem inżynierów energetyków”
Uczestnikami szkolenia są inżynierowie z firm dystrybucyjnych, przesyłowych,
wytwórczych albo przedstawiciele odbiorców energii. Szkolenie jest prowadzone w ramach
dwóch modułów, trwających po 5 dni każdy. Moduły te zawierają następujące tematy
kluczowe:
Moduł 1 – Metody, techniki i style zarządzania, odpowiedzialność menedżera.
Moduł 2 - Potrzeba i rola analiz ekonomicznych. Metodologia analiz finansowych
i ekonomicznych. Diagnozy ekonomiczne.
V.2.4.7. ,,Szkolenie ekonomiczne dla inżynierów”
Uczestnikami szkolenia są pracownicy z wykształceniem technicznym i inni, którzy
chcą poznać podstawowe zasady ekonomii. Szkolenie jest prowadzone w ramach dwóch
modułów, trwających po 5 dni każdy. Moduły te zawierają następujące tematy kluczowe:
Moduł 1 – Budżet, prawo krajowe i międzynarodowe, podatki, prywatyzacja, przepisy
dotyczące rozliczeń.
Moduł 2 – Potrzeba i rola analiz ekonomicznych. Metodologia analiz ekonomicznych
i finansowych.
V.2.4.8. ,,Systemy ekspertowe i bazy danych Oracle”
Uczestnikami szkolenia są zainteresowani bazami danych i systemów ekspertowych.
Szkolenie jest prowadzone w ramach dwóch modułów, trwających po 5 dni każdy. Moduły te
zawierają następujące tematy kluczowe:
Moduł 1 – Systemy informatyczne. Teoria baz danych. Systemy ekspertowe.
Moduł 2 – Przegląd produktu SQL-Plus. Języki SQL i PL/SQL. Narzędzia rozwojowe: Oracle
Developer.
V.2.4.9. ,,Szkolenie specjalistyczne w dziedzinie projektowania wspomaganego
komputerowo”
Uczestnikami szkolenia są projektanci. Czas szkolenia: 10 dni. Tematami kluczowymi
są:
Współpraca systemu Autocad z innymi programami, wykorzystanie baz danych oraz
zestaw instrukcji specjalnych dotyczących wykorzystania systemu Autocad do grafiki z
wykorzystaniem zdjęć fotograficznych i inne.
V.2.4.10. ,,Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel”
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Uczestnikami kursu trwającego 5 dni są użytkownicy komputerów używający arkusza
kalkulacyjnego Microsoft Excel i chcący uzyskać europejską licencję komputerową
(European Computer Driving Licence – ECDL). Tematami kluczowymi są: podstawy
użytkowania arkusza kalkulacyjnego Excel oraz całość zestawu instrukcji związanych z tym
arkuszem, pozwalającym na jego wykorzystanie do obliczeń, grafiki, sortowania, kopiowania,
drukowania itd.
V.2.4.11. ,,Bazy danych typu Microsoft Access”
Uczestnikami kursu trwającego 5 dni są użytkownicy komputerów używający systemu
Access do obsługi baz danych i chcący uzyskać europejską licencję komputerową (European
Computer Driving Licence – ECDL). Tematami kluczowymi są: podstawy wykorzystania
systemu Access oraz zestaw instrukcji pozwalających użytkować ten system.
V.2.4.11. ,,Program do tworzenia prezentacji – Power Point”
Uczestnikami kursu trwającego 5 dni są użytkownicy komputerów używający program
Power Point do tworzenia prezentacji dla potrzeb konferencji, seminariów, narad roboczych i
wszelkich szkoleń, a ponadto chcący uzyskać europejską licencję komputerową (European
Computer Driving Licence – ECDL). Tematami kluczowymi są: podstawy użytkowania
programu Power Point z wykorzystaniem grafiki komputerowej.
V.2.4.12. ,,System operacyjny Windows z wykorzystaniem programu edycyjnego Word,
arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu prezentacyjnego Power Point”
Uczestnikami szkolenia są użytkownicy systemu operacyjnego Windows,
wykorzystujący programy Word, Excel, Power Point. Szkolenie podzielone jest na 4 moduły,
przy czym każdy moduł trwa 5 dni. Zakres szkolenia w ramach tych modułów można w
skrócie zestawić następująco:
Moduł 1 – Podstawy użytkowania komputerów (edytowanie, kopiowanie, drukowanie i inne
podstawowe elementy obsługi komputera).
Moduł 2 – Edycja dokumentów z wykorzystaniem programu Word.
Moduł 3 – Obsługa programu Excel do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych.
Moduł 4 – Przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem programu Power Point i pozostałych
programów systemu Windows.
V.2.4.13. ,,Wprowadzenie do użytkowania komputerów”
Szkolenie jest podzielone na 4 moduły z łącznym czasem trwania 120 godzin. Szkolenie
jest autoryzowane przez CNFPA, czyli Krajową Radę ds. Szkolenia Zawodowego Dorosłych
(ang.: National Council for Adult Vocatiuonal Training, a w języku rumuńskim: Consiliul
National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA).
Moduły, o których mowa wyżej dotyczą (w dużym uproszczeniu) następujących
tematów:
Moduł 1 – Otoczenie pracy na komputerze (podstawowe operacje, edycja tekstów),
kopiowanie plików, drukowanie i inne.
Moduł 2 – Użytkowanie edytora tekstów Word.
Moduł 3 – Użytkowanie arkusza kalkulacyjnego Excel.
Moduł 4 – Przygotowanie prezentacji komputerowej.

17

V.2.4.14. ,,Szkolenie techniczne i menedżerskie dla inżynierów elektryków”
Uczestnikami kursu są inżynierowie energetycy, elektrycy i elektronicy. Szkolenie
podzielone jest na 2 moduły trwające odpowiednio 5 i 10 dni.
Kluczowe tematy w tych modułach są następujące:
Moduł 1 – Metody, techniki i style zarządzania. Odpowiedzialność menedżera.
Moduł 2 – Zwiększenie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu instalacji elektrycznych,
innowacje w prowadzeniu ruchu i eksploatacji urządzeń elektrycznych. Spełnianie
obowiązków dotyczących zabezpieczenia urządzeń elektrycznych i instalacji.
V.2.5. Kursy organizowane przez inne organizacje
Są jeszcze inne organizacje szkoleniowe inżynierów elektryków, które prowadzą
szkolenia w różnej tematyce głównie dla większych grup szkolących się.
VI. System kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych w Hiszpanii
VI.1. Informacje ogólne
W Hiszpanii opracowano Krajowy Katalog Kwalifikacji i Uprawnień Zawodowych, w
którym podzielono kwalifikacje na 5 stopni w zależności od poziomu wiedzy i
odpowiedzialności w pracy zawodowej. Za aktualizację tego Katalogu oraz jego zawartość
odpowiada Krajowy Instytut Kwalifikacji.
Aktualnie koegzystują ze sobą dwa systemy kształcenia zawodowego: oficjalny oraz
zorientowany na rynek pracy. Mamy tutaj szkolnictwo zarówno państwowe, jak i prywatne.
W systemie szkolnictwa zawodowego rozróżnia się trzy poziomy:
1) Poziom podstawowy, ukierunkowany na studentów, którzy nie uzyskali podstawowych
obowiązkowych certyfikatów wynikających z ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
czyli gimnazjum (Secondary Studies) i trzeba im pomóc, aby zwiększyć szanse w
uzyskaniu pracy. Student na tym poziomie powinien mieć więcej niż 16 lat i nie mieć
ukończonej szkoły jak wyżej.
2) Poziom średni, gdzie aby rozpocząć studia, należy mieć ukończone obowiązkowe
gimnazjum (Secondary Studies) oraz ukończone początkowe szkolenie zawodowe.
Studenci, którzy nie mają spełnionych powyższych warunków mogą też zdać egzamin,
stosownie do regulacji władz lokalnych. Minimalny wiek, który tutaj obowiązuje to 17 lat.
3) Poziom wyższy, na którym trzeba mieć spełniony przynajmniej jeden z następujące
warunków:
- posiadanie stopnia naukowego,
- ukończenie specjalistycznego kursu, na którym czas szkolenia wynosi przynajmniej 700
godzin; kurs taki podzielony jest na dwa bloki tematyczne: ogólny i specjalistyczny (w
dziedzinach: naukowo-technicznej i nauk społecznych),
- zdanie egzaminu wstępnego na studia poziomu wyższego albo egzaminu wstępnego na
uczelnię dla studentów mających więcej, niż 25 lat; obowiązujący wiek to ukończenie
19 lat w roku, w którym zdawany jest ten egzamin,
- ukończenie studiów wyższych lub ekwiwalentnego wykształcenia.
Obydwa ostatnie poziomy (średni i wyższy) podzielone są na moduły i nawiązują do
Krajowego Katalogu Kwalifikacji i Uprawnień Zawodowych, o którym była mowa wyżej.
Moduły te mogą spełniać różne wymagania jak niżej:
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są przykładowo specyficzne moduły odniesione do praktyki zawodowej w wybranej
dziedzinie i nawiązują do kompetencji zdefiniowanych
w Krajowym Katalogu
Kwalifikacji i Uprawnień Zawodowych,
- ogólne moduły, których zadaniem jest szkolenie w zakresie ulepszania znajomości życia w
społeczeństwie i w pracy zawodowej,
- w każdym oddzielnym kursie szkoleniowym jest też moduł związany z praktyką
zawodową, w którym student może brać udział dopiero po zaliczeniu pozostałych
modułów jak wyżej.
Średni czas szkolenia na kursie wynosi około 2000 godzin (łącznie dla modułów
teoretycznych i praktycznych).
Po ukończeniu studiów absolwent początkowego kształcenia zawodowego otrzymuje
akademicki certyfikat stopnia 1, zaś po ukończeniu poziomu średniego certyfikat stopnia 2.
Po ukończeniu stopnia najwyższego otrzymuje się dyplom ukończenia stopnia 3, który
upoważnia do wstępu na studia w celu uzyskania stopnia naukowego.
Niezależnie od powyższych studiów prowadzi się szkolenia dla pracujących i
bezrobotnych w nawiązaniu do Krajowego Katalogu Kwalifikacji i Uprawnień Zawodowych.
-

VI.2. System szkolenia elektryków i elektroników
VI.2.1. Programy początkowego uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
W Hiszpanii opracowano Katalog szkoleń bazujący na 26 rodzajach kwalifikacji
zdefiniowanych w Krajowym Katalogu Kwalifikacji i Uprawnień Zawodowych. W Katalogu
szkoleń brak jest jednak kursów dotyczących elektryki i elektroniki, ale w tych dziedzinach są
kursy prowadzone przez władze regionalne. Na przykład w Madrycie są prowadzone
szkolenia w zakresie elektryki i elektroniki, dotyczące wykorzystania tych dziedzin w
budynkach, po to, aby można było realizować instalacje elektryczne i odpowiednie systemy
automatyki w budynkach. To samo dotyczy systemów telekomunikacyjnych.
Po ukończeniu takich kursów uzyskuje się uprawnienia do wykonywania następujących
zawodów:
- Asystent instalatora urządzeń i systemów komunikacyjnych,
- Asystent instalatora/remontowca instalacji telefonicznych,
- Asystent instalatora/remontowca urządzeń telefonicznych i telegraficznych,
- Asystent instalatora odbiorczych anten telewizji satelitarnej,
- Operator systemów elektrycznych niskiego napięcia,
- Operator systemów wytwórczych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.
VI.2.2. Cykle szkolenia w dziedzinie elektryczności
VI.2.2.1. Cykle przejściowe

-

Cykle te dotyczą następujących tematów:
Urządzenia i instalacje elektryczne,
Urządzenia odbiorcze elektroniczne,
Instalacje telekomunikacyjne,
Instalacje elektryczne i automatyka.
VI.2.2.2. Cykle wyższe
Cykle te dotyczą następujących tematów:
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-

Automatyka przemysłowa i Robotyka,
Rozwój urządzeń elektronicznych,
Eksploatacja urządzeń elektrycznych,
Automatyczne systemy sterowania i regulacji,
Systemy informatyczne i telekomunikacyjne,
Systemy automatyki i elektrotechniki.
Nie wszystkie kursy odnoszą się do Krajowego Katalogu Kwalifikacji, ale w większości

tak.
W opisie systemu kształcenia elektryków w Hiszpanii podano szczegółowy zakres
przedmiotowy kwalifikacji oraz zakresu wymaganych uprawnień dla zawodu regulowanego:
elektryk – instalator na niskim napięciu. W ramach tego zawodu przedmiotem kwalifikacji są:
- instalacje elektryczne niskiego napięcia – montaż i eksploatacja,
- prace projektowe dotyczące zasilania na niskim napięciu,
- rozwój projektów instalacji elektrycznych w budynkach murowanych,
- zasilanie na niskim napięciu oraz nadzór i zarządzanie oświetleniem ulicznym.
Natomiast zakres uprawnień dla tego zawodu jest następujący:
- podstawowy poziom: montaż, eksploatacja i naprawy instalacji niskiego napięcia,
- wyższy poziom: montaż, eksploatacja i naprawy instalacji niskiego napięcia,
- systemy automatyki, zarządzanie energią oraz problemy bezpieczeństwa w budynkach,
- rozproszone systemy sterowania,
- systemy nadzoru, sterowania i zbierania danych,
- sterowanie procesami,
- sieci zasilające: napowietrzne i kablowe,
- problemy ryzyka zagrożeń pożarowych lub wybuchu w budynkach,
- pomieszczenia operatorskie,
- problemy odciążania lamp oświetleniowych i iluminacji świetlnych,
- instalacje elektroenergetyczne niskiego napięcia.
Okres ważności uzyskanego uprawnienia jest bezterminowy.
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