
Pełny podgląd oferty 

Tytuł:  
Kurs instalowania i uruchamiania systemów kontroli dostępu i systemów 

zabezpieczeń  

Skrócony opis:      Projektowanie systemów kontroli dostępu, uruchamianie i 

testowanie wykonanej instalacji  

Gmina:  Kraków  

Branże zawodowe:  Elektryczna i Elektroniczna (E),  

Rodzaj oferty:  Kurs kwalifikacyjny 

Okres trwania od:  
 

11.02.2013  

Okres trwania do:  
 

30.11.2013 

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 udział w kursie 

Kontakt:  12  644 59 50  

Opis:  

Liczba osób na kursie: 10 

Łączna ilość godzin (lekcyjnych) dla 1 kursu: 45 godzin lekcyjnych (45 

min.) Zajęcia dla każdego kursu odbywać się będą raz lub dwa razy w 

tygodniu w dni robocze, maksymalnie 3 godziny lekcyjne dziennie, w 

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

Dopuszcza się za zgodą Lidera szkolnego projektu organizację kursu w 

innych terminach. 

Terminy kursów muszą być dostosowane do obowiązkowych godzin 

lekcyjnych uczestników kursów  i uzgodnione 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 

Urządzenia stosowane w systemach kontroli dostępu - rodzaje urządzeń, 

zasada działania, parametry. 
2 

Przewody i złącza elektryczne w instalacjach – rodzaje, dobór i 

przygotowanie kabli i przewodów elektrycznych. 
3 

Wykonywania połączeń elektrycznych.  3 

Montaż instalacji natynkowych. 3 

Programowanie centrali kontroli dostępu. 3 

Uruchomienie i testowanie wykonanej instalacji. 3 

Pomiary i wyszukiwanie uszkodzeń w układach kontroli dostępu. 3 

Projektowanie sieci  systemów zabezpieczeń. 3 

Urządzenia wykorzystywane w systemach zabezpieczeń. 

 
3 

Czujniki w instalacjach zabezpieczeń – rodzaje, zasada działania, 

parametry. 
3 

Centrale  do systemów zabezpieczeń – rodzaje i zasada działania, 

metody programowania. 
3 

Połączenia kablowe i bezprzewodowe. 3 

Pomiary urządzeń w układach zabezpieczeń 3 

Uruchomienie i testowanie wykonanej instalacji. 3 

Zadanie kontrolne. 3 

razem 45 



 

 

 


