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1. Opis kierunku 

Mechanik pojazdów samochodowych to kierunek z przyszłością, wymagających osób 

z odpowiednimi kwalifikacjami związany  z szeroko pojętym rozwojem nowych technologii. 

Mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada wiadomości zdobyte w szkole 

z budowy, obsługi i naprawy pojazdów oraz na bieżąco poszerza i aktualizuje swoje 

wiadomości i umiejętności. 
 

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy  

i eksploatacji pojazdów samochodowych. Dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu powoduje, 

iż zapotrzebowanie na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Jeśli interesuje 

Cię motoryzacja lubisz zajęcia związane z motoryzacją to ten zawód jest dla Ciebie. 

2. Praktyka zawodowa 

 zajęcia praktyczne odbywają się 

w pracowniach szkolnych,  

 praktyczna nauka zawodu może 

być również realizowana 

u pracodawców w warsztatach 

samochodowych, 

lub autoryzowanych stacjach 

obsługi 

 Pamiętaj, że w przypadku 

problemów ze znalezieniem 

miejsca praktyki, możesz liczyć 

na naszą pomoc!  
 

 

 

3. Egzamin z kwalifikacji 
 

MOT.05.  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. 

 

 

4. Dodatkowe kwalifikacje:  
 

Dzięki aplikowaniu o realizację projektu „Mistrzowie w zawodzie II” będziesz mógł uzyskać 

dodatkowe kwalifikacje na kursach zawodowych: 

 Prawo jazdy kategorii B 

 Prawo jazdy kategorii E do B 



 Uprawnienia do obsługi klimatyzacji samochodowych 

 Uprawnienia spawacza 

 Uprawnienia operatora koparko-ładowarki 

 Uprawnienia do obsługi wózków widłowych  

samojezdnych 

 Uprawnienia obrabiarek CNC.  

 

5. Perspektywa zatrudnienia:  
 

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w: 

 Autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów samochodowych,  

 Zakładach produkcyjnych  

 Zakładach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,  

 Stacjach kontroli pojazdów, 

 Przedsiębiorstwach transportu samochodowego, 

 Przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi  

 Przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem  częściami samochodowymi  

6. Kontynuacja nauki 

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MOT 

06.  „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych” może uzyskać dyplom 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu 

wykształcenia średniego lub średniego branżowego. 

 


