TE CHNIK E KS P LO AT ACJI P ORTÓW I TERMIN ALI
W obszarze działania technika eksploatacji portów i terminali znajduje się obsługa
podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie prac związanych
z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków.
Do zadań technika eksploatacji portów i terminali należy także organizowanie obsługi
środków transportu bliskiego.
Okres nauki 5 lat
W trakcie nauki technik eksploatacji portów i terminali zdobywa dwie
kwalifikacje:
SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

W zawodzie technik eksploatacji portów i terminali nauczysz się:
•

organizowania i wykonywania
w portach i terminalach,

•

organizowania prac związanych z obsługą ładunków w portach i terminalach,

•

prowadzenia
i terminalach,

•

organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego
w portach i terminalach,

•

poznasz normy w zakresie prawa celno-skarbowego oraz zdobędziesz
umiejętności związane z procesami odpraw i rozliczeń celnych.

•

pozyskasz umiejętności z zakresu mechanizmów funkcjonowania wymiany
międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących
w biznesie międzynarodowym,

•

posługiwania się językiem obcym branżowym oraz planowania własnej kariery
zawodowej,

•

zdobędziesz wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania wymiany
międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących
w biznesie międzynarodowym.
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Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować jako:









pracownik obsługi naziemnej portu lotniczego
stewardessa lub steward
pracownik obsługi terminala lotniczego, kolejowego i morskiego
pracownik kasy biletowej
pracownik biura podróży
pracownik informacji turystycznej
logistyk
operator urządzeń transportu bliskiego, takich jak wózki jezdniowe, suwnice,
żurawie (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień)

Absolwent może także kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności
w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: transport, logistyka,
spedycja, ekonomia, handel, marketing.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu technika eksploatacji
portów i terminali
•

zaburzona sprawność kończyn górnych i dolnych, choroby neurologiczne (np.
padaczka, zawroty głowy, zaburzenia zmysłu równowagi), zaburzenia i wady
wzroku niedające się skorygować szkłami, znaczna wada słuchu, poważne
wady wymowy, astma i inne choroby układu oddechowego, choroby układu
krążenia, skłonność do alergii i uczuleń, choroby skóry rąk, niska wydolność
fizyczna brak umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu, trudności
w nauczaniu języka angielskiego, trudności w rozwiązywaniu zadań
wymagających logicznego myślenia, trudności w rozwiązywaniu prostych
działań matematycznych

https://www.youtube.com/watch?v=u-FnagVqv4M

