OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (AU)
Zawód, symbol
522301 Sprzedawca
522305
Technik handlowiec
432106
Magazynier- logistyk
333107 Technik logistyk

Kwalifikacje nowe Kwalifikacje stare
Prowadzenie sprzedaży
Prowadzenie sprzedaży
Prowadzenie działalności handlowej
Obsługa magazynów

AU.20.
AU.20.
AU.25.
AU.22.

A.18.
A.18.
A.22.

Prowadzenie sprzedaży
Prowadzenie sprzedaży
Prowadzenie działalności handlowej

Obsługa magazynów AU.22.

A.30

Organizacja transportu AU.32.

A.31

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w
procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów
transportowych
Rejestracja i obróbka obrazu
Rejestracja i obróbka obrazu
Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w
jednostkach organizacyjnych
Organizacja i nadzorowanie transportu
Obsługa klientów i kontrahentów
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Prowadzenie rachunkowości
Prowadzenie rachunkowości
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu
drukowania
Drukowanie cyfrowe
Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

343101 Fotograf
343105 Technik fotografii
i multimediów
333906 Technik
organizacji reklamy

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Realizacja projektów multimedialnych
Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

AU.23.
AU.23.
AU.28.
AU.29.
AU.30.

A.20.
A.20
A.25
A.26.
A.27.
A.32

333108
Technik spedytor
331403
Technik ekonomista
431103
Technik rachunkowości
311943
Technik grafiki i poligrafii
cyfrowej

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i
kontrahentów
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Prowadzenie rachunkowości
Prowadzenie rachunkowości
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i
publikacji cyfrowych
Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

AU.31.

A.28
A.29
A.35
A.36
A.36
A.65
A.54

514207
Technik usług
kosmetycznych

AU.35.
AU.36.
AU.36.
AU.65.
AU.54.

AU.55. A.55
A.25
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy AU.61. A.61.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i AU.62.
stóp

A.62.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

334306
Technik administracji

Obsługa klienta w jednostkach administracji AU.68.

A.68.

Obsługa klienta w jednostkach administracji

OBSZAR BUDOWLANY (BD)
Zawód, symbol

Kwalifikacje nowe Kwalifikacje stare

712618
Monter sieci i instalacji
sanitarnych

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i BD.05.
eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

311218
Technik inżynierii
sanitarnej

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i BD.05.
eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

B.8.
B.9.
B.8.
B.9.

Organizacja robót związanych z budową, montażem i BD.22.
eksploatacją sieci oraz instalacji

B.27.

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci
komunalnych
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem
instalacji sanitarnych
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci
komunalnych
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem
instalacji sanitarnych
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci
komunalnych oraz instalacji sanitarnych

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (EE)
Zawód, symbol
742118 Mechatronik
311410
Technik mechatronik

351203
Technik informatyk

Kwalifikacje nowe Kwalifikacje stare
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i EE.02.
systemów mechatronicznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i EE.02.
systemów mechatronicznych
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów EE.21.
mechatronicznych
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, EE.08.
urządzeń peryferyjnych i sieci
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami EE.09.
internetowymi i bazami danych

E.3

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.3

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18
E.19

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami

E.12
E.13
E.14

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (MG)
Zawód, symbol
723310

Kwalifikacje nowe Kwalifikacje stare
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MG.17

M.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Mechanik-monter
maszyn i urządzeń
311504
Technik mechanik

722307
Operator obrabiarek
skrawających
722204 ślusarz

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MG.17

M.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MG.19
MG.20

M.19.
M.20

MG.44

M.44

MG.19

M.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń
Użytkowanie obrabiarek skrawających

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i MG.20
narzędzi

M.20

Użytkowanie obrabiarek skrawających
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń
Użytkowanie obrabiarek skrawających

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi

OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
Zawód, symbol
314202
Technik architektury
krajobrazu

Kwalifikacje nowe Kwalifikacje stare
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych RL.21.
obiektów architektury krajobrazu
Organizacja prac związanych z budową oraz RL.22.
konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

R.21.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych
obiektów architektury krajobrazu

RL.22.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją
obiektów małej architektury krajobrazu

OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (TG)
Zawód, symbol
422103 Technik obsługi
turystycznej

Kwalifikacje nowe Kwalifikacje stare
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych TG.14.
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż TG.15.
usług turystycznych

T.13
T.14

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług
turystycznych

OBSZAR MEDYCZNO-SPOŁECZNY (MS)
Zawód, symbol
325402 Technik
masażysta
532102 Opiekun
medyczny
341204 Opiekunka
środowiskowa

Kwalifikacje nowe Kwalifikacje stare
Świadczenie usług w zakresie masażu

MS.01.

Z.1.

Świadczenie usług w zakresie masażu

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej MS.04.
i niesamodzielnej
Świadczenie usług opiekuńczych MS.05.

Z.4.

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.5.

Świadczenie usług opiekuńczych

341202 Opiekun osoby
starszej
325509
Technik bezpieczeństwa i
higieny pracy

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających MS.07.
osobie starszej
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy MS.12.

Z.7.

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Z.13.

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

