


KIERUNKI KSZTAŁCENIA



Osoba, która umie 
projektować 
nowoczesne 

urządzania i linie 
produkcyjne. 
Potrafi łączyć 

umiejętności wielu 
dziedzin nauki jak: 

elektronika, 
mechanika czy 

informatyka, bo 
tego wymaga 
nowoczesny 

przemysł.

Pracownik zatrudniony 
w energetyce, 

medycynie, przemyśle 
lotniczym, 

maszynowym,  
samochodowym i wielu 

innych branżach.   
Poszukiwany  na 
krajowych oraz 

zagranicznych rynkach 
pracy.

Ktoś , kto potrafi 
napisać program 

na  obrabiarkę SN, 
instalować i 

programować 
sterowniki PLC, 

instalować 
siłowniki w 
układach 

technologicznych 
itp..

Stały wzrost 
zapotrzebowania 
na specjalistów w 

tym zawodzie 
umożliwia 

absolwentom 
znalezienie 

ciekawej i dobrze 
płatnej pracy.

Technik mechatronik, czyli kto?





Programować i 
obsługiwać 
obrabiarki 
sterowane 

numerycznie 
(CNC)

Obsługiwać i 
programować 

sterowniki  PLC

Obsługiwać 
urządzenia 

współczesnych 
linii produkcyjnych

Instalować, 
konserwować i  

naprawiać 
urządzenia 

mechatroniczne

Projektować i 
programować 

urządzenia 
mechatroniczne

Jako technik mechatronik będziesz potrafił m.in.:





Wybrane 
przedmioty 
zawodowe

Urządzenia i 
systemy 

mechatroniczne

Technologie i 
konstrukcje 

mechaniczne

Programowanie 
i obsługa 

obrabiarek SN



Jako technik 
mechatronik

możesz
pracować w

Zakładach pracy 
wykorzystujących 

technologie 
automatycznej linii 
produkcyjnej w tym 

robotów

Przemyśle 
elektromaszynowym, 

samochodowym, 
stacjach serwisowych i 

diagnostycznych

Firmach o 
zautomatyzowanym i 

zrobotyzowanym 
cyklu produkcyjnym.

Firmach tworzących 
oprogramowanie 

komputerowe 
obrabiarek SN i 

sterowników PLC

W firmie jako  projektant 
i monter sprzętu 

mechatronicznego

W zakładzie jako 
pracownik utrzymania 
ruchu lub montażysta 

wszelkich urządzeń 
dźwigowych i  

automatyki





Co dalej?

Możliwości dalszego 
kształcenia.

Zdobycie uprawnień 
technika mechatronika , ze 
względu na uniwersalność , 

może być krokiem do 
kariery w  różnych gałęziach 

przemysłu.

Po zdobyciu dyplomu 
technika mechatronika 

możesz dalej rozwijać się 
jako programista 

sterowników PLC czy też 
obrabiarek sterowanych 

numerycznie.

Aby zdobyć wyższe 
kwalifikacje można podjąć 

dalszą edukację. 
Mechatronikę można 
studiować na różnych 

uczelniach 
politechnicznych.



Nie czekaj!

Jeśli interesuje Cię ciekawa praca w 
dobrze płatnym zawodzie, dająca dużo 

satysfakcji i zadowolenia -
zapraszamy do nas !!! 





Pracownia programowania obrabiarek 
sterowanych numerycznieNasze 

pracownie



Pracownia urządzeń mechatronicznych

Nasze 
pracownie



Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Nasze 

pracownie



Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Nasze 

pracownie
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