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Szanowni Państwo,

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rekomendację przykładowych dodatkowych umiejętności

zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branzowego, dla których określone

zostały efekty kształcenia i kryteria weryfikacjitych efektow.

Propozycje nowych dodatkowych umiejętności zawodowych zostały opracowane

W ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa

ll Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2'15
Kształcenie iszkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

POWR. 02. 1 5. 00-t P. 02-00-004/1 9

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ogólnych celów i zadan kształcenia w zawodach szkolnictwa branzowego oraz

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branzoweg o - w załączniku nr 33 do rozporządzenia zostały

wyodrębnione i opisane dodatkowe umiejętności zawodowe

w zakresie wybranych zawodów, dla których równiez okreŚlone zostały efekty kształcenia

ikryteria weryfikacji tych efektow - szkoła prowadząca kształcenie zawodowe moze

zaoferować uczniowi przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych

w zakresie wybranych zawodÓw.

Prosimy, aby biorąc pod uwagę: przydatnośĆ dodatkowej unniejętności zawodowej na rynku

pracy oraz trafnośÓ doboru i sformułowania celów kształcenia, efektów kształcenia oraz

kryteriów weryfikacji, rekomendowali te spośrod przekazanych propozycji, które uwaŻają

Państwo za warte wprowadzenia do kształcenia zawodowego, wskazując je tym samym do

zamieszczenia w załączniku nr 33 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zdnia 16 maja

2019 r.
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Ponizej prezentujemy wykaz (załącznik opisy dodatkowych umiejętności zawodowych)

przykładowych dodatkowych umiejętności zawodowych dla branŻy elektroniczno-

mechatronicznej:

l.p.
n azw a d odatkowej u m i ej ętnośc i
zawodowej

nr zawodu
zawód z którym jest

związany DUZ

1

Diagnozowanie i usuwanie usterek w

obwodach strojonych małej i wysokiej

częstotliwości

311410 Technik mechatronik

2
Programowanie i eksploatacja paneli

operatorskich
311410 Technik mechatronik

3

WizualizaĄa systemów sterowan ia

przemysłowego W urządzeniach i

systemach mechatronicznych

311410 Technik mechatronik

4
I nteligentne systemy automatyki

przemysłowej
31 1 909 Technik automatyk

5
Komputerowe systemy nadzorowania

produkcją
31 1 909 Technik automatyk

6
Projektowanie systemów automatyki

przemysłowej
31 1 909 Technik automatyk

7
Opracowywanie dokumentacji

technicznej dla instalacji alarmowych
311408 Technik elektronik

I Programowanie systemów alarmowych 31 1408 Technik elektronik

9
Wykonywanie i uruchamiania systemów

telewizji przemysłowej
31 1408 Technik elektronik
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Rekomendację mogą Państwo przesłać korzystając zzałącznika Arkusz rekomendacji na

adres duz.rekomendacie@ore.edu.pI dla kazdej dodatkowej umiejętności zawodowej
oddzielnie w danej branŻy.
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Załączniki

1) opisy dodatkowych umiejętności zawodowych dla branży elektroniczno-
mechatronicznej,

2) Arkusz rekomendacji
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