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TECHNIK MECHATRONIK 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 

Mechatronika, jako dziedzina nauki opisuje zastosowania elektroniki i techniki komputerowej 
do sterowania urządzeniami mechanicznymi. Mechatronikę można dziś określić jako dziedzinę 
inżynierii, która stanowi połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, 
automatyki i robotyki, służącą projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Technik 
mechatronik projektuje i wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych 
z wykorzystaniem technik komputerowych, wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania 
maszynami i urządzeniami łączących w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę 
i robotykę. Przedmiotem zastosowań mechatroniki jest między innymi wytwarzanie: układów 
sterowania pojazdami, nowoczesnych zabawek, zaawansowanych urządzeń powszechnego użytku 
oraz elektroniki użytkowej, urządzeń automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych, 
obrabiarek sterowanych numerycznie, aparatury medycznej, mikrosystemów, narzędzi 
do pomiarów w zakresie nano. 

OBSZAR KSZTAŁCENIA:  ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (EE) 

TYP SZKOŁY:    TECHNIKUM 

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: TECHNIK MECHATRONIK 311410 

NUMER, SYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI 

Numer 
kwalifikacji 

Symbol 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu 

K1 EE.02 
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń 
i systemów mechatronicznych. 

po V semestrze 
(klasa 3 Tech.) 

K2 EE.21 
Eksploatacja i programowanie urządzeń 
i systemów mechatronicznych. 

po VII semestrze 
(klasa 4 Tech.) 

 

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI – CO UCZEŃ BĘDZIE POTRAFIŁ: 

 projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych; 

 obsługa i programowanie robotów przemysłowych; 

 obsługa i programowanie sterowników PLC; 

 automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych; 

 projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

 diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych; 

 montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_mechaniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_elektryczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_komputerowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Automatyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Robotyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronika_u%C5%BCytkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Robot
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obrabiarka_sterowana_numerycznie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Micro_Electro-Mechanical_Systems
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologia
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ZADANIA ZAWODOWE, DO KTÓRYCH BĘDZIE PRZYGOTOWANY UCZEŃ: 

 montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

 eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

 projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 

 programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. 

MIEJSCA ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW 

Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych 

o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, 

obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania 

ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta 

projektanta i konstruktora. W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań 

od produkcji do utrzymania ruchu. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą (np. 

usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać 

mechatronicznymi. 

CHARAKTERYSTYKA WYKONYWANEGO ZAWODU 
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