
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  

M.44 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ  
Ilość godzin: 160 (80 godzin sem. I oraz 80 godzin sem. II) 

 
1. Bezpieczeństwo procesu produkcyjnego części maszyn i urządzeń 

Słuchacz/-ka po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 

BHP(4)1. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka; 
BHP(4)2. przewidzieć zagrożenia mienia i środowiska; 
BHP(4)3. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanym z pracą technika mechanika; 
BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
BHP(7)2. zorganizować stanowisko z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej i środowiska; 
BHP(8)1. rozróżniać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas zadań; 
BHP(8)2. stosuje odpowiednie środki ochrony indywidualnej do wykonywania zadań; 
BHP(8)3. dobierać odpowiednie środki ochrony zbiorowej do wykonywania zadań; 
BHP(8)4. identyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby 
powiadamiania; 
OMZ(1)1. dokonywać analizy przydzielonych zadań; 
OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu; 
OMZ(2)1. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole; 
OMZ(4)1. monitorować jakość wykonywanych zadań; 
OMZ(4)2. ocenić jakość wykonywanych zadań według przyjętych kryteriów; 
MG.44.1(1)1. posługiwać się dokumentacją DTR obrabiarki; 
MG.44.1(1)2. określić zakres i czasookres czynności konserwacyjnych; 
MG.44.1(1)3. posługiwać się dokumentacją procesu technologicznego wykonania części; 
MG.44.1(1)4. posługiwać się dokumentacją procesu technologicznego montażu części i podzespołów; 
MG.44.1(1)1. posługiwać się dokumentacją DTR obrabiarki; 
MG.44.1(1)2. określić zakres i czasookres czynności konserwacyjnych; 
MG.44.1(4)1. planować proces technologiczny obróbki typowych części maszyn; 
MG.44.1(4)2. planować proces technologiczny obróbki części maszyn typu wał; 
MG.44.1(4)3. planować proces technologiczny obróbki części maszyn typu tuleja; 
MG.44.1(4)4. planować proces technologiczny obróbki części maszyn typu koło zębate; 
MG.44.1(11)1. sporządzić dokumentację technologiczną obróbki typowych części maszyn; 
MG.44.1(11)2. sporządzić dokumentację technologiczną obróbki  części maszyn charakterystycznych 
dla toczenia; 
MG.44.1(11)3. sporządzić dokumentację technologiczną obróbki  części maszyn charakterystycznych 
dla frezowania; 
MG.44.1(11)4. sporządzić dokumentację technologiczną montażu części maszyn; 
MG.44.1(12)1. posługiwać się oprogramowaniem CAD w celu wykonania rysunków wykonawczych; 
MG.44.1(12)2. posługiwać się oprogramowaniem CAD w celu wykonania rysunków złożeniowych; 
MG.44.1(12)3. stosować programy do komputerowego wytworzenia dokumentacji technologicznej. 
 

 

 

 

 



 

2. Jakość procesu produkcyjnego części maszyn i urządzeń 

Słuchacz/-ka po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 
 
BHP(4)1. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka; 
BHP(4)2. przewidzieć zagrożenia mienia i środowiska; 
BHP(4)3. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanym z pracą technika mechanika; 
BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
BHP(7)2. zorganizować stanowisko z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej i środowiska; 
BHP(8)1. rozróżniać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas zadań; 
BHP(8)2. stosuje odpowiednie środki ochrony indywidualnej do wykonywania zadań; 
BHP(8)3. dobierać odpowiednie środki ochrony zbiorowej do wykonywania zadań; 
BHP(8)4. identyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby 
powiadamiania; 
OMZ(1)1. dokonywać analizy przydzielonych zadań; 
OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu; 
OMZ(2)1. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole; 
OMZ(4)1. monitorować jakość wykonywanych zadań; 
OMZ(4)2. ocenić jakość wykonywanych zadań według przyjętych kryteriów; 
MG.44.2(3)1. omówić rodzaje parametrów jakościowych procesów wytwarzania części maszyn                   
i urządzeń; 
MG.44.2(3)2. omówić wpływ technologii wykonania na parametry jakościowe; 
MG.44.2(3)3. określić jak zmiany parametrów technologicznych wpłyną na parametry jakościowe; 
MG.44.2(4)1. kontrolować przebieg prac na stanowisku produkcyjnym; 
MG.44.2(4)2. wykonać kontrolę międzyoperacyjną; 
MG.44.2(4)3. wykonać kontrolę wykonania detali; 
MG.44.2(5)1. określić powiązanie wydajności procesu produkcji z jakością produktu; 
MG.44.2(5)3. wykonać zestawienia wiążące czynniki jakościowe i ilościowe produkcji; 
MG.44.2(6)1. omówić czynniki wpływające na stan techniczny narzędzi; 
MG.44.2(6)2. omówić czynniki wpływające na stan techniczny maszyn i urządzeń; 
MG.44.2(6)3. ocenić stan techniczny, zużycie i możliwości regeneracji narzędzi; 
MG.44.2(8)1. omówić podstawy gospodarki materiałowej w firmie produkcyjnej; 
MG.44.2(8)2. omówić podstawy gospodarki odpadami w firmie produkcyjnej w oparciu o właściwe 
przepisy prawa; 
MG.44.2(8)3. zarządzić gospodarką materiałową w oparciu o dokumentację magazynową; 
MG.44.2(9)1. omówić zawartość dokumentacji sprawozdawczej procesu produkcji; 
MG.44.2(9)2. sporządzić dokumentację sprawozdawczą produkcji. 
 

 

 

 

 

 

 


