
Pełny podgląd oferty 

Tytuł:  
Kurs instalowania i uruchamiania urządzeń systemów telewizji satelitarnej 

i przemysłowej 

Skrócony opis:      Połączenia w instalacjach telewizji przemysłowej i satelitarnej, 

montaż oraz programowanie odbiornika telewizyjnego 

Gmina:  Kraków  

Branże zawodowe:  Elektryczna i Elektroniczna (E),  

Rodzaj oferty:  Kurs kwalifikacyjny 

Okres trwania od:  

4 kursy - od 11.02.2013 r.  

2 kursy - od 11.02.2013 r.  

4 kursy - od 02.09.2013 r.  

Okres trwania do:  

4 kursy -  do 26.04.2013 r., 

2 kursy - do 21.06.2013 r., 

4 kursy - do 20.12.2013 r., 

Regulamin:  

www.zawodowamalopolska.pl?Partnerzy/Strony/dokumentydopobrania. 

lub na stronie www.elektryk2.i365.pl/modernizacja szkolnictwa 

zawodowego/ materiały dla ucznia   

Partner:  Miasto Kraków  

Organizator:  
Technikum  Elektryczne nr 8 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2                    

w Krakowie  

Miejsce realizacji:  Zespół Szkół  Elektrycznych Nr 2 w Krakowie  

Termin rekrutacji:  31.01.2013  

Rodzaj 

zaświadczenia:  
Zaświadczenie   potwierdzające ukończenie kursu.  

Kontakt:  12  644 59 50  

Opis:  

Liczba uczestników kursu:  od 10 do 12 osób                                                        

Łączna ilość godzin lekcyjnych (45 min) zajęć w trakcie kursu: 30                       

Zajęcia w ramach każdego kursu odbywać się będą trzy razy w tygodniu w 

dni robocze (poniedziałek-piątek) po jednej godzinie lekcyjnej dziennie w 

Pracowni instalowania i uruchamiania urządzeń systemów telewizji satelitarnej i 

przemysłowej Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie, os Szkolne 26.                                                                                

Zajęcia  będą dostosowane do obowiązkowych godzin lekcyjnych uczestników 

kursów oraz uzgodnione z Liderem szkolnym projektu. Dopuszcza się 

zorganizowanie zajęć w innych terminach  po  uzgodnieniu  z  Liderem  

szkolnym projektu. 

http://www.zawodowamalopolska.pl/?Partnerzy/Strony/dokumentydopobrania


 

Treści  tematyczne jednostki kursowej Liczba godzin 

BHP – zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu instalacji 1 

Połączenia w instalacjach telewizji przemysłowej CCTV i IP 2 

Połączenia w instalacjach telewizji satelitarnej i naziemnej cyfrowej 3 

Ćwiczenia  w wykonywaniu przewodów do łączenia urządzeń TV 3 

Elementy instalacji telewizji przemysłowej CCTV, kamera , obiektyw, 

rejestrator, monitor, napęd kamery,  dysk twardy 
3 

Elementy instalacji telewizji przemysłowej IP, kamera , obiektyw, 

rejestrator, monitor, napęd kamery,  dysk twardy 
3 

Elementy instalacji telewizji satelitarnej i naziemnej, anteny satelitarne i 

naziemne. 
3 

Programowanie rejestratorów cyfrowych 3 

Montaż instalacji telewizji przemysłowej CCTV i IP 3 

Montaż instalacji telewizji satelitarnej – montaż anteny 3 

Programowanie odbiornika telewizyjnego i odbiornika TV-sat. 3 

Razem; 30 



 

 

 


