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PRAKTYKI 

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 

Kwalifikacje: 

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach  

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem towarów i ładunków w portach  

i terminalach 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

 

Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań; 

OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów; 

OMZ(5)1 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy; 

OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy; 

OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników; 

OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami; 

OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;     

KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; 

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów; 

KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu; 

A.34.1(1)1 wymienić elementy infrastruktury portów i terminali; 

A.34.1(1)2 dobrać elementy infrastruktury do rodzaju portu i terminalu; 

A.34.1(1)3 określić rolę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania dróg i ciągów transportowych; 

A.34.1(2)1 opisać wyposażenie portów i terminali; 

A.34.1(2)2 scharakteryzować wyposażenie portów i terminali w zależności od rodzaju, typu portu i terminalu; 

A.34.2(3)1 opisać organizacje pracy w portach i terminalach. 

A.34.1(9)1 określić zasady transportu ładunku różnymi środkami transportu;  

A.34.1(9)2 scharakteryzować ładunki transportowane różnymi środkami transportu; 

A.34.1(9)4 przedstawić czynności składające się na proces magazynowania; 

A.34.1(10)1 rozróżnić rodzaje magazynów;  

A.34.1(10)2 opisać wyposażenie magazynu 

A.34.1(10)4 dobrać urządzenia transportowe obsługujące magazyny; 

A.34.1(12)1 scharakteryzować magazynowe systemy informatyczne; 

A.34.1(12)2 zastosować urządzenia do automatycznej identyfikacji ładunków; 

A.34.2(6)1 opisać metody inwentaryzacji;  

A.34.2(6)2 zastosować zasady inwentaryzacji magazynów; 

A.34.1(3)1 opisać systemy transportowe; 

A.34.1(3)2 scharakteryzować środki transportu dalekiego; 

A.34.1(3)3 sklasyfikować urządzenia transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach; 

A.34.1(3)5 rozróżnić urządzenia transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach ze względu na ich 

przeznaczenie; 

A.34.1(4)1 opisać zasady doboru środków transportu bliskiego; 

A.34.1(4)2 dobrać środki transportu bliskiego do realizacji określonego zdania transportowego; 

A.34.1(4)3 zaplanować systemy transportowe ładunków w portach i terminalach. 

 


