Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ogłasza nabór na
kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji MEC.05 Użytkowanie obrabiarek
skrawających, zawód operator obrabiarek skrawających.

Planowany termin rozpoczęcia kursu – 19 luty 2022 r.
Dodatkowe informacje i zapisy w sekretariatach CKZiU w budynkach przy ul. Lotniczej
(Tel. 76 852 42 46 w. 50 lub 54) i ul. Grunwaldzkiej (tel. 76 722 35 43).
Kurs jest skierowany do osób, które chcą:
a) dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe
b) zdobyć nowy zawód
c) uzupełnić wiedzę w danym zawodzie
d) zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu
e) podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy
f) uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy
g) podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej
h) zdobyć tytuł Operatora Obrabiarek Skrawających
Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie
kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:
a) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych
numerycznie do planowanej obróbki;
b) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z
dokumentacją technologiczną;
c) wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie
zgodnie z dokumentacją technologiczną.

Zadaniem operatora obrabiarek skrawających jest obsługa maszyn skrawających takich jak
tokarka, czy frezarka - konwencjonalne i CNC. W zakresie obowiązków jest ustawianie i
mocowanie narzędzi, zadbanie, o jakość elementów, które wykonuje, bieżąca kontrola pracy
maszyny, ustawianie odpowiednich narzędzi w magazynie obrabiarki. Czasami w gestii
operatora leży także wprowadzanie korekty błędów, czy programowanie maszyny.
Absolwent kursu może podjąć pracę we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych
wykorzystujących obróbkę skrawaniem w zakładach przemysłu metalowego w działach
produkcyjnych przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek
sterowanych numerycznie.
Kurs obejmuje 546 godzin
Kurs jest bezpłatny

Warunki uczestnictwa:
1. Ukończone 16 lat
2. Ukończone minimum: gimnazjum lub szkoła podstawowa 8 letnia
3. Brak przeciwwskazań do wykonywanego zawodu (badania lekarskie medycyny pracy,
które należy wykonać przed rozpoczęciem kursu)
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu
zawodowego wydane na podstawie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19
marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie Operatora Obrabiarek Skrawających (Kod zawodu: 722307).

