
TECHNIK  MECHATRONIK 

Projektuje i wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych 

z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania 

maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę 

i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych; 

instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice; 

montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia 

i systemy mechatroniczne.  

 

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego 

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 

 

650 godz. 

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 330 godz. 

 

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

 

170 godz. 

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

 

200 godz. 

 

Kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 

Obejmuje montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, 

hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych. 

Uczący się będzie potrafił m.in.: 

 dobrać elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, 

elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach 

mechatronicznych, 

 wykonać montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych, 

pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych, 

 ocenić jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych 

i elektronicznych, 

 sprawdzić poprawność i zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów 

pneumatycznych, hydraulicznych elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją 

techniczną. 



Kwalifikacja E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

Obejmuje rozruch oraz obsługę urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Uczący się będzie potrafił m.in.: 

 podłączyć urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami 

roboczymi, 

 podłączyć układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych, 

 uruchomić urządzenia i systemy mechatroniczne, 

 wykonać niezbędne regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych, 

 monitorować pracę urządzeń i systemów mechatronicznych, 

 posłużyć się oprogramowaniem do wizualizacji procesów, 

 ustawić parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych, 

 zlokalizować uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych, 

 wykonać wymianę uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń i systemów 

mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Kwalifikacja E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

Uczący się będzie potrafił m.in.: 

 sporządzić dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych 

z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie 

i wytwarzanie CAD/CAM, 

 dobrać elementy, podzespoły i zespoły do projektowanych urządzeń i systemów 

mechatronicznych, 

 zaprojektować układy sterowania, 

 posłużyć się oprogramowaniem do programowania urządzeń programowalnych, 

 opracować program do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi na 

podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego, 

 testować działanie programów, 

 zmodyfikować parametry procesów w programach urządzeń i systemów 

mechatronicznych. 

 


