
MECHATRONIK
Branżowa Szkoła I Stopnia  (trzyletnia)

Mechatronik  jest  specjalistą,  który  swoje  zadania  zawodowe, 
polegające  na  montowaniu,  uruchamianiu,  użytkowaniu, 
konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych, 
może wykonywać, zarówno w niewielkich firmach usługowych, 
jak  i  dużych  przedsiębiorstwach  produkcyjnych.  Prace 
wykonywane  przez mechatronika  związane  są m.in.  
z  mechaniką,  energoelektroniką,  informatyką,  pneumatyką, 
hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową, automatyką. 
Zawód ten wymaga uzdolnień technicznych, zdolności do pracy 
indywidualnej,  dobrego  stanu  zdrowia,  dobrej  koordynacji 
wzrokowo-ruchowej,  sprawności  manualnej,  zwłaszcza 
zręczności  palców i rąk, dobrego wzroku i  rozróżniania barw. 
Z  uwagi  na  duży  stopień  złożoności  i  wielofunkcyjność 
urządzeń  mechatronicznych,  mechatronika  powinna 
charakteryzować  spostrzegawczość,  twórcze  myślenie, 
koncentracja uwagi oraz odpowiedzialność. Mechatronik może 
wykonywać  prace  na  stanowisku  operatora  urządzeń  
i  systemów  mechatronicznych,  operatora  maszyn 
manipulacyjnych,  montera  urządzeń  mechatronicznych, 
diagnosty  urządzeń  mechatronicznych,  konserwatora  maszyn 
i  urządzeń  mechatronicznych.  Zawód   mechatronika  stwarza 
duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. 
Mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych 
gałęziach  przemysłu,  a  także  prowadzić  własne  firmy 
produkcyjne  i  usługowe.  Według  prognoz  specjalistów, 
zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią 
grupę „zawodów przyszłości”. 

Zadania zawodowe:
• Wykonywanie  montażu  elementów,  urządzeń  

i  podzespołów  elektrycznych  w  urządzeniach  i  systemach 
mechatronicznych;

• Wykonywanie  montażu  elementów,  urządzeń  
i  podzespołów  pneumatycznych  w  urządzeniach  
i systemach mechatronicznych;

• Wykonywanie  montażu  elementów,  urządzeń  
i  podzespołów  hydraulicznych  w  urządzeniach  
i systemach mechatronicznych;

• Wykonywanie  montażu  elementów  konstrukcyjnych  
w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

• Uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych;
• Wykonywanie  napraw,  konserwacji  oraz  regulacji  urządzeń 

i systemów mechatronicznych;
• Monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych;
• Ocenianie  jakości  wykonywanych  prac  z  zakresu  montażu 

oraz  napraw  i  konserwacji  urządzeń  i  systemów 
mechatronicznych. 

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 

facebook.com/zstwlipnie
BĄDŹ AKTYWNY ZAWODOWO!
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