Kursu przygotowującego i egzaminu eksternistycznego w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej
lub górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny >>> więcej

KTO może skorzystać?
Jeżeli posiadasz dwa lata stażu pracy w zawodzie (na dole w kopalni) lub dwa lata kształciłeś się w danym
zawodzie (nawet nie ukończywszy szkoły), możesz ubiegać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji w trybie
eksternistycznym.
Wymagania wstępne
Do egzaminu zawodowego w trybie eksternistycznym może przystąpić osoba, która spełnia następujące
warunki:
•
•

•

ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (udokumentowane np.
świadectwem szkolnym, indeksem)
posiada potwierdzony, co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie lub ukończone co najmniej dwa
lata kształcenia w zawodzie, z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której osoba zainteresowana
zamierza przystąpić do egzaminu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie dotyczące kształcenia się
lub wykonywania pracy w danym zawodzie).
złoży w wymaganym terminie komplet dokumentów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

GDZIE – złożyć dokumenty?
Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w danym
zawodzie, składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (lub za pośrednictwem MCKK, jeżeli osoba korzysta
z kursu przygotowującego do eksternistycznego egzaminu zawodowego w naszym ośrodku) komplet
dokumentów:
1. poprawnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego
wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu
2. świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej (oryginał dokumentu)
3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dwuletniej nauki lub pracy w zawodzie w
szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia dotyczące kształcenia się lub
wykonywania pracy w danym zawodzie lub świadectwa pracy (oryginały dokumentów).
KIEDY – terminy?

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego wraz w ww. dokumentami należy
złożyć:
- do dnia 7 lutego w OKE, w MCKK do 31 stycznia - jeżeli osoba zamierza przystąpić do tego egzaminu w tym
samym roku, w którym składa wniosek (sesja V-VII)
- do dnia 15 września w OKE, w MCKK do 05 września - jeżeli osoba zamierza przystąpić do tego egzaminu w
roku następnym (sesja I-II)

O zakwalifikowaniu do egzaminu eksternistycznego zawodowego, zasadach odpłatności oraz o terminie
jego przeprowadzenia Komisja informuje wnioskodawców pisemnie.
Organizowane są dwie sesje w roku:
•
•

sesja styczeń – luty
sesja maj – lipiec

Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w
zawodzie są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodach, która obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
Po zdaniu egzaminu eksternistycznego zawodowego (teoretycznego i praktycznego) przed
Okręgową Komisją Egzaminacyjną, uczestnicy otrzymują świadectwo potwierdzające posiadanie
kwalifikacji w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej.
•

Kurs – organizacja zajęć

Czas trwania kursu – 144 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (18 dni), w tym 120 godzin zajęć
teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych. Kursy organizowane są zazwyczaj w miesiącach X-XII
przed sesją styczeń – luty i III-V przed sesją maj-lipiec.
Kurs jest organizowany na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez MCKK w Lubinie.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych, wyposażonych w sprzęt audiowizualny i
specjalistyczne pomoce dydaktyczne lub on-line.
Zajęcia praktyczne realizowane są w wyrobisku ćwiczebnym usytuowanym na Poligonie szkoleniowym
MCKK (ul. M. Skłodowskiej-Curie 172a) z wykorzystaniem odpowiedniej infrastruktury szkoleniowej.
Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu:
•
•
•
•
•
•
•

Górnictwo
Podstawy budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń
Maszyny i urządzenia górnicze
Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie.
Elektrotechnika
Zajęcia praktyczne
Egzamin wewnętrzny

Program kursu dostosowany jest do zakresu eksternistycznego egzaminu zawodowego
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej – symbol 811 101 i obejmuje
wiedzę i umiejętności określone podstawą programową kształcenia w zawodzie.
•

Egzamin wew nętrz ny
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