Informacja Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji
zawodowych
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej
kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie
godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w
zawodach dla danej kwalifikacji.
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję
egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła
otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu
(odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa
potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej.
Przykładowe ścieżki rozwoju zawodowego:
1. Marek (lat 19) – absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: mechanik pojazdów
samochodowych.
 Wybiera roczny, bezpłatny kurs kwalifikacyjny: diagnozowanie oraz naprawa
elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
Zdaje egzamin , zdobywa zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych.
 Zostaje słuchaczem semestru III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Ponieważ
jest absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej, zostaje przyjęty na semestr
III, nauka trwa 2 lata. Po ukończeniu szkoły posiada wykształcenie średnie.
 Kończy półroczny, bezpłatny kurs kwalifikacyjny: Organizacja i prowadzenie
procesu obsługi pojazdów samochodowych. Zdaje egzamin , otrzymuje tytuł
zawodowy technik pojazdów samochodowych.
2. Anna ( lat 45) - absolwentka zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca,
 Wybiera jeden z kursów: wykonywanie zabiegów fryzjerskich lub wykonywanie
kompozycji florystycznych. Po zdaniu egzaminu otrzymuje dodatkowy
tytuł zawodowy: fryzjer lub florysta.
 Zdobywa wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,

 Zostaje słuchaczką kursu projektowanie fryzur, zdaje egzamin, uzyskuje
tytuł zawodowy: technik usług fryzjerskich.
 Jeśli po zdobyciu wykształcenia średniego, zdecydowałaby się na kurs prowadzenie działalności handlowej, to dzięki pierwotnemu wykształceniu po
zdaniu egzaminu uzyskałaby zawód: technik handlowiec.
Oczywiście Każdy z Państwa może zaplanować własną ścieżkę kariery. Chętnie pomożemy,
kierując się znajomością zapisów prawnych, jak i doświadczeniem Szkół wchodzących w
skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

