Wykaz kwalifikacji
realizowanych w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
w roku szkolnym 2014/2015

Oznaczenie
kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

A.12

Wykonanie usług krawieckich

A.18

Prowadzenie sprzedaży

A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

A.23

Projektowanie fryzur

A.30

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36

Prowadzenie rachunkowości

A.48

Projektowanie wyrobów odzieżowych

A.49

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

A.61

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.68

Obsługa klienta w jednostkach administracji

B.4

Montaż systemów suchej
zabudowy

B.6

Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7

Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

B.16

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

E.3

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.7

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.11
E.12

Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagająca użytkownika
z niepełnosprawnością wzrokową.
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

E.23

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii
elektrycznej
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

E.24
M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych

M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

M.43

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych
w rolnictwie
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

M.44
R.3

Prowadzenie produkcji rolniczej

R.13

Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

R.14

Użytkowanie zasobów leśnych

R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.26

Wykonywanie kompozycji florystycznych

T.4

Produkcja wyrobów cukierniczych

T.6

Sporządzanie potraw i napojów

T.11

Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Z.4

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

