Suplement do dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe

Rzeczpospoli
ta Polska

IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA DYPLOMU …………………………………………………………………………………………

1. Nazwa dyplomu 1

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik
motocyklowy, symbol cyfrowy 723107
1W

języku oryginału.

2. Nazwa Dyplomu w tłumaczeniu 1
1

Jeśli dotyczy. Podane tłumaczenie nie ma mocy prawnej.

3. Profil umiejętności i kompetencji
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik motocyklowy,
symbol cyfrowy 723107, w którym wyodrębniono kwalifikację MG.23. Diagnozowanie i naprawa
podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych, potrafi:
- rozpoznawać budowę i zasadę działania pojazdów motocyklowych,
- określać metody i zakres diagnostyki pojazdów motocyklowych,
- diagnozować pojazd motocyklowy,
- określać stan techniczny pojazdów motocyklowych,
- prowadzić naprawy pojazdów motocyklowych,
- kierować i obsługiwać motocykl,
- posługiwać się dokumentacją techniczną,
a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:
- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska oraz wymagań ergonomii,
- udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia,
- stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy, prawa
autorskiego oraz ochrony danych osobowych,
- posługiwać się językiem obcym w zakresie realizacji zadań zawodowych.
4. Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu 1
Mechanik motocyklowy
1

Jeśli dotyczy.

Nota objaśniająca
Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie dodatkowych informacji na temat określonego świadectwa; sam w sobie nie ma żadnej mocy
prawnej. Podstawą opisu są następujące teksty: Rezolucja Rady nr 93/C 49/01 z dnia 3 grudnia 1992 r. dotycząca przejrzystości kwalifikacji,
Rezolucja Rady nr 96/C 224/04 z dnia 15 lipca 1996 r. dotycząca przejrzystości dyplomów szkolenia zawodowego, Zalecenie Parlamentu
Europejskiego oraz Rady nr 2001/613/EC z dnia 10 lipca 2001 r., dotyczące mobilności w ramach Wspólnoty studentów, osób szkolących się,
ochotników, nauczycieli i instruktorów.
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5. Oficjalna podstawa wydania dyplomu
Nazwa i status podmiotu wydającego dyplom

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w
……………………………………

Nazwa, status i szczebel regionalny / krajowy
podmiotu dokonującego akredytacji / uznania
dyplomu

Okręgowe komisje egzaminacyjne

Poziom certyfikatu (krajowy lub międzynarodowy)

Skala ocen / wymagania związane z zaliczeniem

Kwalifikacja pełna na poziomie trzecim Polskiej Ramy
Kwalifikacji – PRK III

Egzamin przeprowadzany jest z każdej
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
Warunkiem zdania egzaminu zawodowego,
złożonego z dwóch części, jest uzyskanie:

Kwalifikacja na poziomie trzecim Europejskiej Ramy
Kwalifikacji – ERK 3
ISCED 353

1) z części pisemnej – co najmniej 50%
punktów możliwych do uzyskania,

Dostęp do następnego poziomu kształcenia / szkolenia

Umowy międzynarodowe

Posiadacz dyplomu może kontynuować kształcenie w
liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

-

2) z części praktycznej – co najmniej 75%
punktów możliwych do uzyskania

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 939).
6. Oficjalnie uznane sposoby uzyskania Dyplomu
Posiadacz dyplomu uzyskał wykształcenie co najmniej zasadnicze branżowe oraz zdał egzamin
potwierdzający kwalifikację MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespół i zespołów pojazdów
motocyklowych w zawodzie mechanik motocyklowy. Kwalifikacja wyodrębniona w tym zawodzie jest
możliwa do uzyskania w ramach poniższych sposobów nabywania kwalifikacji:
Możliwe sposoby nabywania kwalifikacji w zawodzie mechanik motocyklowy

Udział kształcenia praktycznego
w kształceniu zawodowym nie
niższy niż (%)

Kształcenie w szkole (3-letnia branżowa szkoła I stopnia)

60

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (minimalna liczba
godzin kształcenia określona w podstawie programowej kształcenia w
zawodach)

60

Potwierdzanie kwalifikacji w trybie egzaminów eksternistycznych dla
osób, które ukończyły gimnazjum albo 8-letnią szkołę podstawową oraz:
a) co najmniej 2 lata kształciły się w zawodzie lub
b) co najmniej 2 lata pracowały w zawodzie

60
100

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji (w tym opis krajowego systemu kwalifikacji): Krajowe Centrum Europass www.europass.org.pl

