
 

Przykładowe przedmioty zawodowe: 

 Elektrotechnika i elektronika 

 Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych 

 Techniki wytwarzania 

 Urządzenia automatyki przemysłowej 

 Działalność gospodarcza w branży mechaniczne 

 Język obcy w branży mechanicznej 

 Montaż i obsługa automatyki przemysłowej  

 Montaż i obsługa urządzeń precyzyjnych 

 
Przykładowe zakłady pracy: 

Volkswagen, DMG Mori Seiki, Zakłady 

Mechaniczne Kazimieruk, Thermotronic. 

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w CKZiU w Poznaniu 

AUTOMATYK: 

 instaluje i montuje zespoły i elementy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych; 

 demontuje i wykonuje naprawy elementów i urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń 
precyzyjnych; 

 udziela informacji użytkownikom (operatorom) o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji 
urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych; 

 wykonuje próby i badania diagnostyczne, przeprowadza weryfikację zużytych części 
mechanizmów precyzyjnych; 

 instaluje i uruchamia na stanowisku pracy nowe urządzenia i aparatury; 

 diagnozuje nieprawidłowości działania zespołów i elementów systemu sterowania; 

 konserwuje, reguluje i nadzoruje pracę urządzeń;  

 określa optymalne warunki ich pracy; 

 skaluje przyrządy kontrolno-pomiarowe; 

 sporządza uproszczoną dokumentację techniczną wykonywanych napraw. 

Nauka zawodu AUTOMATYK (kod klasyfikacji zawodu 731107), to możliwość zdobycia  

1 kwalifikacji: 

ELM.01–Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej    

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej Centrum! 

Absolwent może pracować w zawodzie, założyć własną działalność gospodarczą,  

a także kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w liceum dla dorosłych. 

Słuchacze kkz w CKZiU otrzymują: 

 gwarancję praktyk zawodowych; 

 szansę zdobycie DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ; 

 możliwość nauki zawodowego języka angielskiego. 
 

Kariera zawodowa 

Absolwent może pracować: 

- w działach utrzymania ruchu zakładów użytkujących 
aparaturę pomiarowo-kontrolną; 

- w zautomatyzowanychzakładach z urządzeniami 
precyzyjnymi; 

- w zakładach produkujących (także prowadzących 
usługi w zakresie instalowania, przeglądu i naprawy); 

- wykorzystując elementy automatyki przemysłowej,  
układy sterowania aparaturą pomiarowo-kontrolną; 

- z zautomatyzowanymi urządzeniami dla różnych 
przeznaczeń oraz wszelkiego rodzaju urządzeniami 
precyzyjnymi (maszyny budowlane, samochody, tabor 
kolejowy, samoloty). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

OFERUJE: 

 Dodatkowe uprawnienia, w tym: spawalnicze, elektryczne SEP do 1kV 

 Opiekę psychologa i doradcy zawodowego 

 W pełni wyposażoną bibliotekę multimedialną 

 Łatwy dojazd do szkoły – Linie tramwajowe nr: 1,6,13,15 oraz autobus nr 150 

Kontakt: 

Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Poznaniu 
 
ul. Jawornicka 1   tel. 61 660 66 06, 61 660 66 19  

sekretariat@ckziupoznan.pl, szkolenia@ ckziupoznan.pl  
  

Wejdź na naszą stronę: http://ckziupoznan.pl/p/kkz/ 
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