Propozycja V
Dzisiaj proponuję Wam poznanie kolejnych zawodów technicznych. Cieszą się one dużą
popularnością nie tylko w naszym województwie, ale również w całym kraju. Zapoznajcie się
z informacjami o nich, a po okresie pandemii zapraszam do poradni na rozmowę o Waszych wyborach.

Technik pojazdów samochodowych
Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych
technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz
pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany
z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem
motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu
naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę
i nowoczesne technologie.
Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji
pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników
pojazdów samochodowych jest coraz większe.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
•

organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

•

oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów
napraw,

•

wykonywania napraw pojazdów samochodowych,

•

kontrolowania jakości wykonanych napraw,

•

prowadzenia usług motoryzacyjnych,

•

sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,

•

prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,

•

kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy
kategorii B.

Uczniowie, którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie
obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.
Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie
diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie
wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.
Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w stacjach obsługi
pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych,
stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących
się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją
pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa
technicznego dotyczącego motoryzacji.

Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:
- posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych i manualnych, zainteresowanie techniczne,
koordynacja zmysłowo-ruchowa, wyobraźnia przestrzenna, podzielność uwagi, szybka orientacja
i spostrzegawczość, zdolność koncentrowania uwagi, odporność na warunki środowiska pracy,
poprawność językowa w komunikowaniu się, umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej,
precyzja, dobra kondycja fizyczna, umiejętność pracy w grupie, znajomość języków obcych.
Po ukończeniu szkoły, absolwent podchodzi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe (przystąpienie do niego jest dobrowolne). Otrzymuje dyplom i tytuł technika pojazdów
samochodowych; mając dobre przygotowanie zawodowe, może podjąć pracę lub kontynuować naukę
na studiach wyższych (po zdaniu egzaminu maturalnego).
Do zadań technika pojazdów samochodowych należy:
organizowanie i wykonywanie obsługi pojazdów samochodowych;
diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
ocenia stan techniczny pojazdów, ustala przyczyny niesprawności oraz sposoby napraw;
wykonywanie napraw pojazdów samochodowych;
kontrolowanie jakości wykonanych napraw;
prowadzenie usług motoryzacyjnych;
prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:
•

stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;

•

zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;

•

salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami
samochodowymi;

•

przedsiębiorstwach transportu samochodowego;

•

przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;

•

firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
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