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1. Krótki opis sektora mechatroniki - obszary zatrudnienia w tym
zawodzie w Polsce
Stanowiska pracy w zawodach mających związek bezpośredni lub pośredni z inżynierią
mechatroniczną można zidentyfikować w większości działów gospodarki, w pierwszej
kolejności w przemyśle, transporcie i nauce. Obszar najbardziej zdominowany to sektor
drugi obejmujący przemysł, w którym należy wyszczególnić następujące branże
zatrudniające i pracowników z wykształceniem z zakresu mechatroniki (inżynierów,
techników, monterów i operatorów):


przemysł

elektromaszynowy

(maszynowy,

metalowy,

precyzyjny,

środków

transportu, elektrotechniczny i elektroniczny);


przemysł wysokich technologii;



przemysł energetyczny;



przemysł spożywczy;



przemysł lekki;



przemysł poligraficzny.

Poza sferą typowo produkcyjną, znaczący i stale rozszerzający się obszar zatrudnienia
mechatroników dotyczy sektora usług, w szczególności w zakresie montowania i napraw
maszyn i urządzeń. Zatrudnienie w dziale transportu dotyczy głównie stanowisk
związanych z użytkowaniem i obsługą eksploatacyjną środków transportu lądowego,
powietrznego i morskiego. W sektorze piątym gospodarki, oprócz badań naukowych, coraz
szerszy obszar zatrudnienia specjalistów z zakresu mechatroniki związany jest z wojskiem i
policją, do obsługi nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.
Jakie zawody w sektorze mechatroniki obejmuje polski system kształcenia i doskonalenia
zawodowego (formalny i pozaformalny)
W polskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego występuje znaczna liczba
zawodów bezpośrednio i pośrednio związana z obszarem technologii mechatronicznych.
Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności1, zawody związane z sektorem
mechatroniki występują w następujących grupach: Specjalistów, Techników i innego
średniego personelu, Operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Pełną i jednoznaczną
identyfikację zawodów związanych z sektorem mechatroniki utrudniają występujące różnice
pomiędzy klasyfikacją zawodów i specjalności (KZiS) opracowanymi na potrzeby rynku
pracy oraz klasyfikacją zawodów w systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego

1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz.U. Nr 82, z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537)
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(KZSZ)2. W tabeli 1 zamieszczono zidentyfikowane zawody w systemie kształcenia i
doskonalenia zawodowego, które ze względu na wymagane kwalifikacje mają związek z
sektorem mechatroniki.
Kod

Kod

Poziom

zawodu zawodu
KZSZ

KZiS

2007

2010
214404

214405

kwalifikacji kwalifikacji
Nazwa zawodu

wg ISCO-08

wg NRK

Poziom 4

Poziom 6-7

Poziom 3

Poziom 4

Inżynier mechanik - maszyny i
urządzenia przemysłowe
Inżynier mechanik - mechanika
precyzyjna

214408

Inżynier mechanik lotniczy

214903

Inżynier automatyki i robotyki

214904

Inżynier awionik

214905

Poziom

Inżynier biocybernetyki i inżynierii
biomedycznej

215103

Inżynier elektryk

215104

Inżynier elektryk-automatyk

215201

Inżynier elektronik

215202

Inżynier mechatronik

311[07]

311408

Technik elektronik

311[08]

311303

Technik elektryk

311[20]

311504

Technik mechanik

311[50]

311410

Technik mechatronik

311[52]

311513

Technik pojazdów samochodowych

314[05]

315317

Technik mechanik lotniczy

314[06]

315316

Technik awionik

723[02]

723310

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

723[04]

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

724[01]

741103

Elektryk

724[02]

741203

Poziom 3

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z dnia 03 stycznia 2012 r., poz. 7)
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724[05]

741201

Elektromechanik

725[01]

742102

Monter elektronik

725[03]

742114

Monter mechatronik

731[01]

731102

Poziom 2

Mechanik automatyki przemysłowej i
urządzeń prec.

Tab. 1: Zawody według system klasyfikacji zawodów w systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego (KSZS)
odnoszących się do sektora mechatroniki

Jakie są wymagania kwalifikacyjne w tych zawodach
Poziom i zakres szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych dla zawodów wskazanych w
tabeli 1 dostosowany jest do danego obszaru inżynierii oraz specyfiki zawodu. Zestawienie
wybranych najważniejszych wymagań kwalifikacyjnych dla zawodów opracowano
wykorzystując obowiązujące podstawy programowe kształcenia. W przypadku specjalistów
inżynierów, brak jest opracowanych standardów kwalifikacji zawodowych. Dla części
zawodów z tego obszaru brak jest także opisu zawodu. W tabeli nie umieszczono wymagań
w zakresie wykształcenia technicznego i wiedzy kierunkowej dla zawodu jako wymagań
ogólnych, której posiadanie jest jednym z kluczowych warunków osiągnięcia wskazanych
umiejętności zawodowych.
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Zawód

Opis podstawowych kwalifikacji zawodowych

Poziom 4 ISCO-08 (6-7 poziom NRK) – specjaliści
Inżynierowie (zgodnie z

wskazane na podstawie analizy programów kształcenia na

wykazem w tab. 9)

kierunkach technicznych krajowych uczelni wyższych, w
odniesieniu do inżynierii mechatronicznej
 formułowanie i rozwiązywanie zadań w zakresie projektowania
mechatronicznego;
 projektowanie i konstruowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych;
 programowanie i użytkowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych;
 montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
 diagnozowanie stanu technicznego urządzeń oraz systemów
mechatronicznych;
 programowanie i zarządzanie procesami napraw urządzeń oraz
systemów mechatronicznych

Poziom 3 ISCO-08 (4 poziom NRK) – technicy
Technik elektronik

 instalowanie oraz konserwowanie urządzeń elektronicznych;
 użytkowanie urządzeń elektronicznych;
 naprawy urządzeń elektronicznych

Technik elektryk

 montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych;
 wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych;
 ocenianie stanu technicznego, lokalizowanie i usuwanie
uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik mechanik

 wytwarzanie części maszyn i urządzeń;
 dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
 instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń

Technik mechatronik

 projektowanie i konstruowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych;
 montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
 programowanie i użytkowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych;
 diagnozowanie i naprawa urządzeń oraz systemów
mechatronicznych

Technik pojazdów

 diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych;

samochodowych

 obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych;
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 organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów
samochodowych.
Technik mechanik

 wykonywanie ocen technicznych statków powietrznych;

lotniczy

 wykonywanie obsługi statków powietrznych;

Technik awionik

 wykonywanie napraw zespołów i wyposażenia statków
powietrznych

Poziom 2 ISCO-08 (3 poziom NRK) – monterzy i mechanicy
Mechanik – monter
maszyn i urządzeń

 dokonywanie montażu, instalowanie i uruchamianie maszyn i
urządzeń;
 obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń

Mechanik pojazdów

 diagnozowanie pojazdów samochodowych;

samochodowych

 naprawianie pojazdów samochodowych

Elektryk

 montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych;
 wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych;
 ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów

Elektromechanik
pojazdów

 ocenianie stanu technicznego i naprawianie układów
elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

samochodowych
Elektromechanik

 montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
na podstawie dokumentacji technicznej;
 ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych
po montażu na podstawie pomiarów;
 montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń
maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji
technicznej

Monter-elektronik

 montowanie elementów, podzespołów i układów
elektronicznych;
 instalowanie i konserwowanie urządzeń elektronicznych

Monter mechatronik

 wykonywanie montażu i demontażu elementów, podzespołów
i urządzeń mechanicznych w urządzeniach i systemach
mechatronicznych;
 uruchamianie urządzeń mechatronicznych oraz wykonywanie
niezbędnych regulacji;
 wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń i systemów
mechatronicznych

Mechanik automatyki

 montowanie i uruchamianie oraz obsługiwanie układów
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automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

przemysłowej i urządzeń
precyzyjnych

Tab. 2: Zestawienie podstawowych wymagań kwalifikacyjnych dla zawodów mających związek z sektorem
mechatroniki

W realizowanej polityce kształcenia zawodowego oczywistym założeniem jest, że
przewidziane do osiągnięcia w podstawach programowych kwalifikacje zawodowe są
odzwierciedleniem systematycznie monitorowanych oczekiwań ze strony pracodawców.
Faktem jest jednak występujące wciąż zjawisko inercji w procesie aktualizowania
programów nauczania na podstawie wyników analiz kierunków rozwoju gospodarki i
potrzeb rynku pracy. Działania systemowe umożliwiające elastyczne reagowanie na
zachodzące zmiany w gospodarce i istotne skrócenie czasu dostosowania programów
nauczania do aktualnych potrzeb jest podstawowym warunkiem stworzenia efektywnego
systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Na podstawie analizy aktualnych trendów rozwoju polskiej gospodarki i postulatów
przedsiębiorców można wskazać następujące priorytetowe wymagania kwalifikacyjne dla
zawodów związanych z mechatroniką:
Poziom 4 ISCO-08 – specjaliści (poziom 6-7 NRK)


obsługa komputera i wykorzystywanie programów narzędziowych;



znajomość języka angielskiego, w szczególności terminologii technicznej;



kompleksowa wiedza w obszarze mechatroniki i jednocześnie zdolność jej szybkiego
kierunkowego pogłębiania zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa;



wykorzystywanie, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji technicznej;



kierowanie pracą podległych specjalistów i techników;



prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą;



projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych z uwzględnieniem wymagań
klienta;



wykorzystywanie najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych;



montowanie i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych;



diagnozowanie

stanu

technicznego

i

naprawa

urządzeń

i

systemów

mechatronicznych;


organizowanie i zarządzanie systemem jakości;



zarządzanie procesami eksploatacji maszyn i urządzeń.

Poziom 3 ISCO-08 – technicy (poziom 4 NRK)
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obsługa komputera i znajomość podstawowej terminologii technicznej w języku
angielskim;



rozpoznawanie oraz analizowanie budowy i zasad działania maszyn i urządzeń z
wykorzystaniem dokumentacji technicznej;



montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń;



nadzór nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń;



diagnozowanie stanu technicznego i naprawa maszyn i urządzeń;



wykorzystywanie, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji technicznej;



projektowanie i konstruowanie urządzeń na poziomie podstawowym zgodnie z
potrzebami klienta.

Poziom 2 ISCO-08 – monterzy i mechanicy (poziom 3 NRK)


rozpoznawanie oraz analizowanie budowy i zasad działania maszyn i urządzeń z
wykorzystaniem dokumentacji technicznej;



montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń;



nadzór nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń;



diagnozowanie stanu technicznego i naprawa maszyn i urządzeń;



wykorzystywanie informacji technicznej.

Należy podkreślić, że w realiach szybkiego rozwoju technologii oraz dynamicznie
zmieniających się warunków rynkowych w przedsiębiorstwach dominuje podejście, którego
najważniejszymi założeniami są:


umiejętność szybkiego osiągnięcia wysokiej specjalizacji na różnych stanowiskach
pracy (elastyczność i adaptacja), na których zatrudniani są głównie technicy;



zdolność szybkiego uzupełniania ogólnej wiedzy w mechatronicznej sferze
działalności przedsiębiorstwa i jej kierunkowego pogłębiania.

Wymienione umiejętności są ważne z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania
przedsiębiorstwa, zapewniając wymaganą elastyczność pracowników.
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2. Podejście zorientowane na efekty uczenia się
Wpływ EQF na systemy edukacji i szkolenia zawodowe w Polsce, a w szczególności jego
powiązanie z rynkiem pracy w sektorze mechatroniki (w jaki sposób jest to wdrażane w
Polsce w edukacji formalnej i pozaformalnej - zasady, regulacje prawne, przewidywany
okres wdrożenia)
Do celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano
obszary kształcenia, którym przypisano poszczególne zawody. Obszary kształcenia
obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji
wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu. Uwzględniając
Polską Klasyfikację Działalności wyodrębniono 8 obszarów kształcenia:


administracyjno-usługowy (A)



budowlany (B)



elektryczno-elektroniczny (E)



mechaniczny i górniczo-hutniczy (M)



rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R)



turystyczno-gastronomiczny (T)



medyczno-społeczny (Z)



artystyczny (S).

W obrębie każdego obszaru zawodowego zawody uporządkowano według typu szkoły:
zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna.
Określone w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.) treści nauczania opisane w
formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w
zawodach obejmują:


efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne
i społeczne;



efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;



efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia właściwych dla danej kwalifikacji jest podzielony
na części, które mogą być realizowane na kursach umiejętności zawodowych, o których
mowa w przepisach wprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
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Rozporządzenie zawiera załącznik, składający się z trzech części:

1. Część I określa ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego;
2. Część II określa: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty
kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz efekty
kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach;

3. Część III określa opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: nazwy i
symbole zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, cele
kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki
realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego
oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach
obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Poszczególne elementy składowe podstawy programowej oznaczone zostały kodami
ułatwiającymi ich identyfikację. Kwalifikacje wyodrębnione w poszczególnych zawodach
oznaczono wielką literą, wskazującą na przyporządkowanie do obszaru zawodowego oraz
kolejną liczbą porządkową. Wspólne dla wszystkich zawodów efekty kształcenia, w tym
kompetencje personalne i społeczne, oznaczono kodami składającymi się z trzech wielkich
liter:
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy;
PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo;
KPS – kompetencje personalne i społeczne;
OMZ – organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na
poziomie technika – wymagane w technikum i szkole policealnej).
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia,

stanowiące

podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, oznaczono kodem
trzyliterowym PKZ oraz dodatkowo, ujętymi w nawiasie, wielką literą wskazującą na
przyporządkowanie do obszaru kształcenia oraz małą, kolejną literą alfabetu wskazującą
efekty kształcenia wspólne dla zawodu lub grupy zawodów w ramach obszaru kształcenia.
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Powiązanie pomiędzy obszarami kształcenia zawodowego oraz pomiędzy poszczególnymi
zawodami z grup zawodów daje ogromne znaczenie elastyczności kształcenia dostosowując
go do dynamicznych zmian potrzeb rynku pracy. Pozwala to także uniknąć powtarzania
tych samych treści w procesie kształcenia, co ma istotne znaczenie w przypadku
zawodowego przekwalifikowywania się lub uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji
w zawodach w ramach obszaru kształcenia. Takie podejście nabiera szczególnego znaczenia
wartości dodanej w kształceniu dorosłych, kształceniu całożyciowym (LLL).
Przykładowy opis prezentujący jednostkę szkoleniową (moduł szkoleniowy)
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym
uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb
i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej i technikum, np.: dla zawodu monter mechatronik wyodrębniono następujące
kwalifikacje:
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E.3., jest jedną z dwóch kwalifikacji w zawodzie monter mechatronik i stanowi
podbudowę kształcenia w zawodzie technik mechatronik. Technik mechatronik ma
kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej E.3. i są to
kwalifikacje E.18 i E.19. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych i E.19.
Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Inną grupą
wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę
kształcenia w zawodach określone kodem PKZ.(E.a), PKZ(M.a), PKZ(M.b).
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Kwalifikacja

Symbol

Zawód

Elementy wspólne

zawodu
Montaż urządzeń i
E.3.

systemów
mechatronicznych

742114
311410

systemów

mechatronik
Technik
mechatronik

Użytkowanie urządzeń i
E4

Monter

742114

mechatronicznych

Monter
mechatronik

PKZ(E.a)
PKZ(M.a)
PKZ(M.b)
PKZ(E.a)
PKZ(M.a)
PKZ(M.b)
OMZ

Eksploatacja urządzeń i
E.18.

systemów

311410

mechatronicznych

Technik
mechatronik

PKZ(E.a)
PKZ(E.c)
PKZ(M.a)
PKZ(M.b)
OMZ

Projektowanie i
E.19.

programowanie urządzeń i
systemów

311410

Technik
mechatronik

mechatronicznych

PKZ(E.a)
PKZ(E.c)
PKZ(M.a)
PKZ(M.b)

Tab. 3: Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramch obszaru kształcenia stanowiące podbudowę kształcenia w grupie
zawodów

Plan nauczania dla zawodu monter mechatronik
Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej
szkole zawodowej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin,
z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczono minimum 630 godzin, a na
kształcenie zawodowe praktyczne 970 godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie monter mechatronik minimalna liczba
godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:
1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, a także efekty kształcenia
wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz mechanicznego i
górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie
zawodów - 600 godz.
2. E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych – 330 godz.
3. E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - 150 godz
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Modułowe kształcenie zawodowe
Sumaryczna liczba godzin
Średnia
Moduł kształcenia
zawodowego

I ROK

II ROK

III ROK

ilość

Całkowita

godzin

ilość godzin

tygodnio

nauki

wo
1

742114.M1
Wykonywanie
pomiarów w
układach

5

5

10

10

320

9

9

8

13

416

15,5

496

elektrycznych i
elektronicznych
2

742114.M2 Badanie
konstrukcji
mechanicznych

3

742114.M3
Montowanie
16

elementów, urządzeń

15

i systemów
mechatronicznych
4

742114.M4
Eksploatacja
urządzeń i
prowadzenie

4

19

11,5

368

19

19

19

1600

działalności w
branży
mechatronicznej
Tygodniowa łączna
liczba godzin kształcenia

14

14

18

16

zawodowego
Tab. 4: Plan nauczania dla programu o strukturze modułowej dla zawodu Monter Mechatronik

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację e.3. Montaż urządzeń i systemów
mechatronicznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację e.4. Użytkowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
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Lp.

1

Nazwa modułu

Jednostki modułowe

742114.M1

742114.M1.J1 Przestrzeganie przepisów

Wykonywanie

bezpieczeństwa i higieny pracy

pomiarów w

742114.M1.J2 Posługiwanie się językiem

układach

obcym w branży mechatronicznej

elektrycznych i

742114.M1.J3 Badanie układów

elektronicznych

elektrycznych i elektronicznych
742114.M2.J1 Badanie właściwości

742114.M2 Badanie
2

konstrukcji mechanicznych

liczba godzin
16

32

272

304

konstrukcji
mechanicznych

742114.M2.J2 Posługiwanie się rysunkiem
technicznym
742114.M3.J1 Montowanie elementów,
podzespołów i zespołów mechanicznych

742114.M3
Montowanie
3

Orientacyjna

elementów, urządzeń
i systemów
mechatronicznych

112

188

742114.M3.J2 Montowanie elementów,
podzespołów i zespołów pneumatycznych i

144

hydraulicznych
742114.M3. J3 Montowanie elementów i
podzespołów elektrycznych i

164

elektronicznych
742114.M4.J1 Podłączanie urządzeń i
742114.M4

4

systemów mechatronicznych

Eksploatacja

742114.M4.J2 Konserwowanie urządzeń i

urządzeń i

systemów mechatronicznych

prowadzenie

742114.M4.J3 Stosowanie przepisów prawa

działalności w

przy podejmowaniu działalności

branży

gospodarczej

mechatronicznej

742114.M4.J4 Prowadzenie firmy z branży
mechatronicznej

208

112

24

24

Tab. 5: Wykaz modułów i jednostek modułowych dla zawodu monter mechatronik
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3. Procedura ekzaminacyjna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – informacje podstawowe
Do przeprowadzanie Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje Zawodowe powołane są
stosownym aktem prawnym komisje egzaminacyjne:


Okręgowa Komisje Egzaminacyjne (OKE) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (j. t. DzU z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zmianami), ze szczególnym
uwzględnieniem zmiany z dnia 28 lipca 2011 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji
egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (DzU z 1999 r. Nr 14,
poz. 134, ze zmianami).
Zarządzenie MEN z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania Statutów Okręgowym
Komisjom Egzaminacyjnym. (MP nr 12, 1999, poz. 169, ze zmianami)



Komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca
1989 r. - tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 112 , poz.979 ze zmianą z 2003 r. Dz.U.
Nr137, poz.1304, m.in. ustala:
o

komisje egzaminacyjne: czeladnicze i mistrzowskie powołuje właściwy organ
izby rzemieślniczej, której siedziba staje się siedzibą komisji egzaminacyjnej,

o

podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w
zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła ustala Związek
Rzemiosła Polskiego, a w zawodach szkolnych standardy wymagań ustalone
przez ministra edukacji,

o

nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych sprawuje Związek Rzemiosła
Polskiego,

o

obowiązkowe szkolenie członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzają
izby rzemieślnicze wg programu ustalonego przez Związek Rzemiosła
Polskiego,

o

izby rzemieślnicze zatwierdzają zadania i pytania egzaminacyjne oraz
szczegółowe kryteria oceniania,

o

izby rzemieślnicze prowadzą dokumentacje komisji egzaminacyjnych oraz
ewidencję egzaminów,

o

stawki opłat za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający ustalają izby
rzemieślnicze,

o

izby rzemieślnicze, osobom które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin,
wydają świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie opatrzone okrągła
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pieczęcią z godłem Państwa,
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe może odbywać się w szkołach, placówkach
oświatowych (Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Ustawicznego) lub
u pracodawcy pod warunkiem spełnienia standardów egzaminacyjnych w miejscu
wskazanym przez właściwą dla miejsca potwierdzania efektów uczenia się:


dla ucznia/słuchacza Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
lub



dla młodocianego pracownika przez właściwą Komisję Egzaminacyjną Izby
Rzemieślniczej.

Przeprowadzanie egzaminów odbywa się przez właściwe do tego celu Komisje
Egzaminacyjne powołane przez OKE zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz Komisje Egzaminacyjna Izb
Rzemieślniczych zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza
w zawodzie. Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydają OKE i/lub Izba
Rzemieślnicza.
Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje
w zawodzie, przeprowadzanymi przez OKE, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i
sposobu

oceniania,

klasyfikowania

i

promowania

uczniów

i

słuchaczy

oraz

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem
czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie
z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(ważne od 1.09.2012r.)
Egzamin przeprowadzany jest dla:
 Pracowników młodocianych
 Uczniów szkół zawodowych,
 Absolwentów szkół zawodowych,
 Osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 Osób, które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu w trybie eksternistycznym
Egzamin jest przeprowadzany w oparciu o podstawę programową i dotyczy każdej
kwalifikacji wchodzącej w zakres zawodu
Egzamin przeprowadzany może być w ciągu całego roku szkolnego
Egzamin składa się z części pisemnej (od 45 do 90 min) oraz praktycznej (od 120 do 240 min)
Część pisemna może być przeprowadzona w postaci elektronicznej (on-line)
Forma części praktycznej jest niezależna od typu szkoły
Zdanie praktyczne jest oceniane przez egzaminatora bezpośrednio po zakończeniu części
praktycznej
Egzaminator ocenia:
 jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia
wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym,
 jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na
ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania
egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym;
 przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod
względem:
o

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

o

zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania
egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym

Tab. 6: Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (przegląd)

Procedura przeprowadzania egzaminu powteirdzającego kwalifikację wyodrębnioną z
zawodu:
1. Uczeń szkoły składa deklarację przystąpienia do egzaminu dyrektorowi szkoły
2. Absolwent szkoły składa deklarację przystąpienia do egzaminu dyrektorowi OKE
3. Deklaracja zawiera oprócz danych identyfikujących zdającego także: numer, nazwę
zawodu i nazwę kwalifikacji z klasyfikacji zawodów, numer z podstawy
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programowej, deklarację składa się nie później niż na 4 miesiące przed terminem
egzaminu zawodowego
4. Część pisemna przeprowadzana jest on-line lub w „wersji papierowej”. W skład
zespołu nadzorującego wchodzą:
o

w szkole lub placówce - co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej
jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce;

o

u pracodawcy - co najmniej trzech pracowników upoważnionych przez tego
pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców.

o

w przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę
członków

zespołu

nadzorującego

zwiększa

się

o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.
o

w skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć
edukacyjnych

objętych

egzaminem

zawodowym

oraz

wychowawcy

zdających.
5. Część praktyczna egzaminu przeprowadzana jest w akredytowanym ośrodku przez
OKE: szkole, placówce, zakładzie pracy. Za organizację i przebieg odpowiada
Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego (KOE) (m.in. zapewnia obecność asystenta
technicznego). KOE powołuje Zespoły Nadzorujące Przebieg Części Praktycznej
(ZNPC) i wyznacza przewodniczących tych zespołów.
6. W skład ZNCP wchodzą:
o

w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce,

o

u pracodawcy/rzemieślnika – 2 pracowników upoważnionych przez tego
pracodawcę.

7. W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki
zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi.
8. Część praktyczną obserwuje i ocenia egzaminator (jeden na sześciu zdających).
9. Ponadto na egzaminie przebywa asystent techniczny.
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Standardy jakościowe egzaminów
a) Zaplecze techniczne egzaminów


Zewidencjonowanie funkcjonujących ośrodków egzaminacyjnych



Opracowanie standardów wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych dla wszystkich
zawodów/kwalifikacji ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w
warunkach realizacji kształcenia w zawodzie

b) Standard egzaminacyjny


Potwierdzanie odrębnie każdej kwalifikacji.



Ujednolicenie egzaminów zawodowych bez względu na formę uczenia się – szkolną
czy pozaszkolną.



Utworzenie banku zadań egzaminacyjnych.



Ujednolicenie części praktycznej egzaminu.



Rozwiązywanie testu pisemnego z zastosowaniem komputera.



Przeprowadzanie egzaminów w ciągu całego roku

c) Struktura egzaminu


Część pisemna: test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru, czas 60 min



Część praktyczna: test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego ,
czas 120-240 min (będzie ustalony w informatorze)

d) Terminy egzaminów


Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w
terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem
Komisji Centralnej.



Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie
internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem
egzaminu zawodowego.



Dyrektor

komisji

okręgowej

ustala

harmonogram

przeprowadzania

części

praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków
egzaminacyjnych
e) Zakres egzaminów
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania
przez zdającego wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu danej kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
f)

Organizacja egzaminów


Za organizację i przebieg odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE)
(m.in. zapewnia obecność asystenta technicznego).



KOE

powołuje

zespoły

nadzorujące

przebieg

części

praktycznej

w poszczególnych salach (ZNCP) i wyznacza przewodniczących tych zespołów.




W skład ZNCP wchodzą:
o

w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce,

o

u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę.

W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki
zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi.

g) Wymagania w stosunku do egzaminatorów


Egzaminator jest wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,



Egzaminator jest wyznaczany przez KOE spośród egzaminatorów ujętych
w wykazie przekazanym przez dyrektora oke,



Egzaminator nie może być nauczycielem zatrudnionym w szkole lub placówce, w
której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego

4. Konkluzje
Polski system edukacji zawodowej znajduje się obecnie w okresie transformacji. Tworzy się i
wdraża Polską Ramę Kwalifikacji (PRK), która ma na celu udoskonalenie jakości istniejących
systemów edukacji dla uzyskania ich odpowiedniości i spójności z rynkiem pracy. PRK jest
w Polsce instrumentem bazowym, który służy reformowaniu systemów edukacji (edukacja
ogólnopodstawowa, podstawowa edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dorosłych,
edukacja ponadpodstawowa, edukacja wyższa) oraz walidowaniu efektów uczenia się dla
spełnienia wymogów przejrzystości kwalifikacji na poziomie europejskim, które określa
Europejska Rama Kwalifikacji (ERK).
Mimo początkowej struktury 7-poziomowej (2009) PRK ostatecznie przyjęła kształt 8poziomowy – 5 poziom PRK jako poziom przejściowy pomiędzy poziomem edukacji
policelialnej (poziom 4) i edukacją wyższą (poziom 6). Ten poziom dotychczas jest „pusty”,
19

ale może być „zajęty” przez nowe kwalifikacje zarówno akademickie o skróconym cyklu
nauki, jak i zaawansowane technologicznie kwalifikacje zawodowe. Jest to dobry przykład
ilustrujący przejście pomiędzy zasadą poziomowania kwalifikacji zorientowanej na
instytucjonalne struktury krajowe na zasadę poziomowania kwalifikacji zorientowanej na
wyniki. W związku z powyższym PRK umożliwiają wykorzystywanie poziomów
kwalifikacji jako punktu odniesienia nie tylko dla istniejących (i wpisanych w krajowe
struktury instytucjonalne) kwalifikacji, ale także tworzonych lub nowych kwalifikacji.
Przedsiębiorcy od lat alarmują o niewystarczającej jakości przygotowania przyszłych
pracowników do wykonywania pracy w poszczególnych zawodach. Mimo wdrażanych
nowych podstaw programowych w nauczaniu zawodów opartych na efektach uczenia się
ich efektywność i elastyczność jest wciąż niewystarczająca. Jednym z elementów
pozwalających na pokonanie tej bariery jest modularyzacja programów nauczania
zawodowego.

Przedsiębiorcy

proponują

stopniowe

odchodzenie

od

zawodów

i

wprowadzenie pojęcia „profilu zawodowego”, zawierającego efekty uczenia się wynikające
z kontekstu działania przedsiębiorstw. Takie podejście w połączeniu z modułową
technologią nauczania pozwoli na elastyczne dopasowanie jednostek edukacyjnych (w
ramach modułow nauczania) do potrzeb przedsiębiorstw. Poczynając od roku 2014 podjęto
decyzję o wdrożeniu Międzyresortowego Rejestru Kwalifikacji. Oznacza to, że Polska
podąża ścieżką wspomnianą powyżej, tj. dostosowanie oferty edukacyjnej do kwalifikacji (a
nie zawodów jak dotychczas) wykorzystując modułową technologię w kształceniu i
doskonaleniu zawodowym, gdzie każdy moduł odpowiada pewnej ilości jednostek efektów
uczenia się formujących kwalifikację.
W związku z powyższym, nowo tworzone programy szkoleniowe (nie wyłączając sector
mechatroniki) powinny nie tylko posiadać character modułowy, ale także powinny
wspierane przez odpowiednich interesariuszy i decydentów w przygotowaniu zestawu
narzędzi, które pozwolą na zbliżenie dwóch światów (świata edukacji ze światem pracy) w
celu

poprawnego

wykorzystywanie

nabytych

wiedzy

i

umiejętności,

zgodnie

z

wymaganiami środowiska pracy.
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