Elektronika és elektrotechnika ágazat
A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb számban van szükség jól
képzett műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a különféle szakterületek specializálódása
és új szakterületek kialakulása megfigyelhető.
A műszaki területen az érintett szakmaterületek esetén közös műszaki alapozás került
meghatározásra, amelynek során a tanulók azokat az ismereteket sajátíthatják el, amelyek
valamennyi műszaki szakmában azonosak. Az alapozó szakasz végén lehetőség nyílik a
különböző

szakirányok

közötti

választásra,

ezzel

biztosítva

átjárhatóságot

egyes

szakmaterületek között.
A gyakorlatorientált képzést elvégző fiatalok — szakképzettségtől függően – alkalmassá
válnak vezérlési és szabályozási, valamint elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos feladatok ellátására, üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzésére. Olyan
átfogó műszaki ismereteket szerezhetnek, amelyek alkalmassá teszik őket az Ipar 4.0 vállalati
környezetben történő munkavégzésre.
Az ágazat szakmái jó választást biztosítanak mindazoknak, akik érdeklődnek az elektronika
és az elektrotechnika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely kimagasló technológiai
környezetben ígéretes karrierutakat kínál, valamint nyitottak felsőfokú tanulmányok
folytatására is.

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN



Erősáramú elektrotechnikus

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐISKOLAI
KÉPZÉSBEN



Elektronikai műszerész



Villanyszerelő
o

Épületvillamosság

o

Villamoshálózat

o

Villamos készülék és berendezés

Villanyszerelő
Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével
zárul.

Lehetséges

szakmairányok:

Épületvillamosság

szakmairány,

Villamoshálózat

szakmairány, Villamos készülék és berendezés szakmairány.
A villanyszerelő épületek, technológiák és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és
napelemes rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari villamos berendezés
szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket,
kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a
villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzés
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, önállóság, kézügyesség, problémamegoldó
képesség, csapatmunka.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ


fogyasztásmérő helyet alakít ki, lakás és épület elosztó berendezést szerel, erős- és
gyengeáramú alapszerelést létesít;



hagyományos és intelligens épület villamos berendezését szereli, javítja, karbantartja,
kezelését betanítja;



egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, terveket, műszaki
leírásokat olvas, értelmez;



kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket nem csak vonz a villamosság, de készek a felelős
munkavégzésre egy olyan szakmában, amely napjainkra rendkívül felértékelődött, jó
perspektívát és változatos feladatokat kínál.
Felvétellel kapcsolatos információk:


Tagozatkód: 103



Felvehető létszám: 56 fő

