TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB
OPERACYJNYCH
DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły

Pasjonujesz się lotnictwem i odlatujesz na widok samolotów? Lubisz
multitasking i dobrze ogarniasz rzeczywistość? Podobałaby Ci się
praca na lotnisku i współpraca kontrolerami ruchu lotniczego? Jeśli tak,
zapisz się do Technikum TEB Edukacja i pod naszymi skrzydłami spełnij
swoje marzenia!

2. certyfikat kwalifikacji zawodowej
- TLO.02. OBSŁUGA OPERACYJNA
PORTU LOTNICZEGO I WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBAMI ŻEGLUGI
POWIETRZNEJ
wydane przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną po zdanym egzaminie

Jako technik lotniskowych służb operacyjnych będziesz, między
innymi, ustawiać samoloty na stanowiskach płyty postojowej, dbać
o bezpieczeństwo na lotnisku i przekazywać informacje kontrolerowi
ruchu lotniczego.

3. państwowy dyplom zawodowy wydany
przez OKE w przypadku zdania
egzaminów zawodowych z zakresu
wszystkich kwa-lifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie

NAUCZYSZ SIĘ:

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

- pozyskiwać i przekazywać informacje dotyczące ciągłości operacyjnej
i ochrony portu lotniczego
- monitorować stan infrastruktury portu lotniczego
- prowadzić działania operacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami
- zapewniać bezpieczeństwo operacji lotniczych i lotniskowych w porcie
lotniczym
- współpracować z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w
sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego
- współpracować ze służbami żeglugi powietrznej

TECHNIKUM - SAME KORZYŚCI!

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Organizacja i funkcjonowanie portów
lotniczych
- Bezpieczeństwo i ochrona w porcie
lotniczym
- Lotniskowe służby operacyjne i służby
ruchu lotniczego
- Język angielski zawodowy
- Język niemiecki zawodowy
- Działania służb operacyjnych
- Współpraca lotniskowych służb
operacyjnych ze służbami żeglugi
powietrznej

DODATKOWE KURSY

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 i infrastruktury w firmach branży lotniczej
- działy logistyki/transportu lotniczego
- aerokluby

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym
kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej
kwalifikacji:
- TLO.02. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V
Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.):
w klasie II - 140 godzin - 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godzin - 4 tygodnie w 1 półroczu
i dobywają się w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy
właściwe dla nauczanego zawodu, np. lotniska, aerokluby, firmy lotnicze –
działy logistyki, transportu.

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

www.technikum.pl

