TECHNIK EKSPLOATACJI
PORTÓW I TERMINALI 333106

Czas trwania nauki w latach: 4
Wiodącym językiem jest język angielski z dodatkowych rozszerzeniem na język angielski
zawodowy, drugi język do wyboru.
Dodatkowe przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski.
Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W tym zawodzie zdobywa się dwie międzynarodowe kwalifikacje zawodowe:
Kwalifikacja 1: A. 33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach .

Kwalifikacja 2: A. 34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z
przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach
i terminalach.
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Twoje umiejętności po skończeniu szkoły:
organizacja prac w terminalach przeładunkowych związanych z przeładunkiem z jednych
środków transportu na drugie,
obsługiwanie środków transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach
samochodowych, kolejowych i lotniczych,
dbanie o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub
terminal,

nadzorowanie
urządzeń
przeładunkowych,
sprawdzanie ich stanu technicznego przed podjęciem
pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy,
organizowanie prac związanych z przeładunkiem
i składowaniem towarów,
zabezpieczanie
ładunków
przed
ubytkami
i uszkodzeniami,
nadzorowanie ważenia ładunków, sortowanie
i etykietowanie,
organizowanie przewozu wewnątrz portów i terminali.
Absolwenci tego kierunku przygotowani są również do obsługi podróżnych
przemieszczających się różnymi środkami transportu od transportu lądowego, powietrznego oraz
wodnego. Absolwenci potrafią zaplanować każdy element podróży, zarezerwować odpowiednie
bilety oraz opracować plan podróży w zależności od potrzeb i wymagań klienta.

Czego będziesz się uczył w szkole?
przedmiot
Podstawy organizacji portów i
terminali
Obsługa podróżnych
Infrastruktura portów i terminali
Budowa i eksploatacja środków
transportu
Podstawy prawa transportowego
Język obcy zawodowy
Podróżni w portach i terminalach
Ładunkoznawstwo
Eksploatacja środków transportu

Logistyka w portach i terminalach





























Magazynowanie w portach i
terminalach
Praktyka zawodowa - 4 tygodnie





ogólne treści kształcenia
Pojęcie i klasyfikacja portów i terminali
Systemy zarządzania i organizacja pracy portów i terminali
Zasady obsługi podróżnych w portach;
Przygotowywanie ofert i usług dla podróżnych;
Zasady odprawy pasażerów w portach i terminalach
Pojęcia związane z infrastrukturą portów i terminali;
Wyposażenie portów i terminali.
Klasyfikacja, przeznaczenie i budowa środków transportu;
Zasady eksploatacji środków transportu
Organizacja załadunku, przeładunku i rozładunku środków transportu
Przepisy prawa dotyczące magazynowania, przewozu i bezpieczeństwa
obsługi ładunków w portach i terminalach
Obowiązują dwa języki obce: j. angielski, drugi język do wyboru;
Informacja o usługach i ofertach w transporcie w języku obcym;
Porozumiewanie się w języku obcym w procesie pracy zawodowej.
Sporządzanie dokumentacji dla podróżnych;
Zasady doboru środków transportu;
Oferowanie usług podróżnym;
Charakterystyka towarów i ładunków;
Zasady przechowywania, przewozu i zabezpieczania ładunków;
Planowanie systemów transportowych;
Badania i przeglądy środków transportu i ich użytkowanie;
Opakowania i ładunki w transporcie;
Palety i kontenery;
Dobór środków transportu do zadań logistycznych;
Sporządzenie dokumentacji magazynowej, transportowej oraz
handlowej;
Usługi w zakresie obsługi ładunków i towarów
Organizowanie i prowadzenie magazynów oraz dobór urządzeń i
technologii składowania;
Automatyczna identyfikacji danych;
Kody kreskowe i system RFID;
Koszty magazynowania ładunków;

Praktyka zawodowa
W czasie odbywania praktyk uczeń nabiera umiejętności w
 planowaniu i wykonywaniu prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
 organizowaniu prac związane z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w
portach i terminalach;
 organizuje prace związane z magazynowaniem,
składowaniem oraz przeładunkiem towarów i
ładunków w portach i terminalach;
 prowadzi dokumentację dotyczą transportu,
magazynowania i przeładunku towarów oraz
ładunków w portach i terminalach.

Możliwości zatrudnienia
Po ukończeniu kształcenia absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji
portów i terminali może być zatrudniony w:







przedsiębiorstwach spedycyjnych;
transportowych agencjach obsługi portów morskich i śródlądowych;
portach morskich i rzecznych;
terminalach lotniczych;
terminalach samochodowych;
terminalach kolejowych.

