TECHNIK LOTNISKOWYCH S U B
OPERACYJNYCH
DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKO CZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły

Jesteś energetycznym wielozadaniowym organizatorem? Lubisz kiedy wokół
Ciebie dużo się dzieje? Pasjonujesz się lotnictwem i nowymi technologiami?
Technik lotniskowych służb operacyjnych to wybór dla Ciebie. To także szansa
na fascynujący zawód.

2. świadectwa potwierdzające kwalifikację
w zawodzie wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną (OKE)
po zdanych egzaminach:
- AU.37. Obsługa operacyjna portu
lotniczego
- AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi
powietrznej

Technik lotniskowych służb operacyjnych planuje, koordynuje i przekazuje informacje kontrolerowi ruchu lotniczego zapewniające bezpieczne
funkcjonowanie operacyjne lotniska, zapewnia ciągłość informacji
powietrznej, pełni nadzór nad bezpieczeństwem portu lotniczego oraz
koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na płycie lotniska.

3. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku
zdania egzaminów zawodowych z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie

WIEDZA I UMIEJ TNO CI ABSOLWENTA

4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKEdla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

- pozyskiwanie i przekazywanie informacji dotyczących ciągłości opera-cyjnej portu
lotniczego, w tym ochrony portu
- monitorowanie stanu infrastruktury portu lotniczego
- prowadzenie działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedu-rami w celu
zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotnis-kowych w porcie
lotniczym
- współpraca z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego
- współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

A CO PO TECHNIKUM?

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Organizacja i funkcjonowanie portów
lotniczych

Jako absolwent kierunku Technik lotniskowych służb operacyjnych możesz iść dalej
na studia lub do szkoły policealnej albo rozpocząć pracę w miejscach takich jak:
- lotniska państwowe, prywatne, wojskowe
- terminale pasażerskie i towarowe
- korporacje lotnicze
- działy zamówień, infrastruktury w firmach branży lotniczej
- działy logistyki/transportu lotniczego
- aerokluby

- Bezpieczeństwo i ochrona w porcie
lotniczym
- Lotniskowe służby operacyjne i służby
ruchu lotniczego

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM

- Działalnosć gospodarcza w branży lotniczej

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- AU.37. – pod koniec klasy III,
- AU.38. – pod koniec pierwszego półrocza IV klasy.

- Język angielski zawodowy
- Język niemiecki zawodowy
- Działania służb operacyjnych
- Współpraca lotniskowych służb
operacyjnych ze służbami żeglugi
powietrznej

DODATKOWE KURSY
Zapytaj w sekretariacie szkoły
o dodatkowe kursy, które możesz odbyć
w trakcie nauki!

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2018 r.

Praktyki zawodowe odbywają się w II semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu
zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu,
np. lotniska, aerokluby, firmy lotnicze – działy logistyki, transportu.

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczy si u nas!
- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia

www.technikum.pl

