
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

symbol zawodu 311513 

 

Przedmiot rozszerzony: matematyka. 

Języki obce: j. angielski (wiodący), j. niemiecki. 

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 

matematyka, język polski, język angielski, fizyka. 

Egzaminy z kwalifikacji: 

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

     MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 

1. Opis kierunku 

Technik pojazdów samochodowych to kierunek z przyszłością, związany z szeroko pojętym 

rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, funkcjonowaniem gospodarki oraz 

mobilnością ludzi. Jeśli interesujesz się tymi zagadnieniami to ten kierunek jest dla Ciebie. 

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. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło 

zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych 

fachowców z zakresu eksploatacji, diagnostyki i naprawy 

współczesnych pojazdów samochodowych, które 

są wyposażone w nowoczesne rozwiązania elektroniczne 

i mechaniczne. 

2. Praktyka zawodowa 

 zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach 

szkolnych 

 praktyki zawodowe w klasie trzeciej (4 tygodnie) 

odbywają się w wybranych przez was warsztatach 

mechaniki samochodowej oraz autoryzowanych 

stacjach obsługi. Pamiętaj, że w przypadku problemów 

ze znalezieniem miejsca praktyki, możesz liczyć na 

naszą pomoc!  

 Istnieje również możliwość odbywania praktyk 

zawodowych za granicą, dzięki czemu poza 

zdobywaniem  kompetencji zawodowych, rozwijasz 

swoje umiejętności językowe. 
 

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji otrzymasz 

świadectwo również w języku angielskim tzw. Europass potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe. Świadectwo to jest honorowane przez wszystkich pracodawców w UE. Pamiętaj 

już po zdaniu jednej kwalifikacji i skończeniu szkoły masz już zawód mechanika pojazdów 

samochodowych.  



3. Dodatkowe kwalifikacje:  

Dzięki realizacji w szkole projektu „Mistrzowie w zawodzie II” będziesz miał możliwość 

uzyskać dodatkowe kwalifikacje na kursach zawodowych: 

 certyfikat AutoCad, 

 uprawnienia operatora koparko ładowarki  

 uprawnienia zbrojarza, brukarza, spawacza, 

 robót posadzkarsko – okładzinowych, 

 prawo jazdy kat. B, 

 uprawnienia do obsługi klimatyzacji 

samochodowych, 

 uprawnienia do obsługi wózków widłowych  

samojezdnych, 

 uprawnienia obrabiarek CNC 
 

4. 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 

częściami oraz pojazdami samochodowymi  

 instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów 

samochodowych  

 instytucjach zajmujących się ubezpieczeniami 

komunikacyjnymi oraz likwidacją szkód 

komunikacyjnych 

 przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji. 
 

5. Kontynuacja nauki 
 

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych możesz  podwyższać 

poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na przykład na kierunku: 

 Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, Automatyka i robotyka, 

 Mechanika i budowa maszyn, Metalurgia, Bezpieczeństwo i higiena pracy, 

 Inżynieria materiałów. 

Realizowane w szkole projekty, współpraca z Politechniką Krakowską sprawiają, 

że uczniowie naszej szkoły uzyskują wysoki poziom zdawalności egzaminów zawodowych jak 

również osiągają wiele spektakularnych sukcesów. 



 


