EUROPASS SZAKMAI BIZONYÍTVÁNYKIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
4 0214 16 04 Kerámia- és porcelánkészítő

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
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(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes:

- a munkaadó vagy megrendelő elvárásai szerint dísztárgyakat, szerviz edényeket, figurákat, plasztikákat, épületkerámiát, szaniterárut,
egyéb gyártmányféleségeket készít különféle kézi- és gépi eljárással;
- fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel rendelkezik, látványtervet, műhelyrajzot készít, vagy meglévő műszaki
dokumentációt alkalmaz;
- a szakmai és minőségi követelmények figyelembevételével a különböző alakítási módokhoz gyártástechnológiát, alap- és segédanyagokat,
kéziszerszámokat választ, gépeket, berendezéseket használ, melyeket a kezelési utasításoknak megfelelően üzemeltet és karbantart;
- anyagszükségletet számol, alapanyagokat mér, öntési-, korongolási- és préselési eljárásokhoz masszát készít;
- nyersdíszítési eljárásokat, speciális szabadkézi technikákat alkalmaz;
- gyártásközi- és késztermék-megfelelőséget ellenőriz, azonosít és dokumentál;
- munkavégzése során ellátja a gyártás teljes- vagy részfeladatait, betartja a munka-, baleset-, egészség-, tűz-, érintés- és környezetvédelmi,
valamint a hulladékgazdálkodási előírásokat;
- kapcsolatot tart a kerámia-porcelángyártás területeinek szakembereivel.

4. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK
KÖRE
7413 Keramikus

(*) Megjegyzések:

M

1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a
készségekre és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2018/646 (2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A szakmai bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A szakmai bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza
Innovációs és Technológiai Minisztérium

A szakmai bizonyítvány
nemzetközi)

szintje

(nemzeti

vagy

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények
Ötfokú:

MKKR szint: 4
EKKR szint: 4
Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 4

5

jeles

4
3
2
1

jó
közepes
elégséges
elégtelen
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Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési
évfolyam eredményes teljesítése.
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési évfolyam
és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi
súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai
vizsga: 85%

A szakmai bizonyítvány sorozatjele: CXK A

Az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga elméleti és gyakorlati
tantárgyainak megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának
megfelelően

sorszáma: 123456

Ágazati alapvizsga

A
szakmai
2021.10.14

Szakmai vizsga

bizonyítvány

kiállításának

időpontja:

teljesítette

központi interaktív

Kerámiaés
porcelánipari
anyagismeret
és
gyártástechnológia, kerámia- és porcelán szakmatörténet

5

projektfeladat

Vizsgaremek és portfólió
készítendő vizsgamunka

Továbblépés az oktatás következő szintjére
Felsőoktatásba

bemutatása,

helyszínen

5

A szakmai vizsga eredménye százalékban

100%

A szakmai vizsga eredménye osztályzattal

5

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

M

Jogi alap

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról.
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6. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program óraszám megoszlása

Teljes képzési idő

1989 óra

Belépési követelmények:

- Hároméves képzés esetén alapfokú iskolai végzettség, két éves képzés esetén érettségi végzettség
- Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

További információk:
ÓRASZÁMOK
12 óra
12 óra
12 óra

SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGY
Munkavállalói ismeretek
Munkavállalói idegen nyelv

ÓRASZÁMOK
12 óra
12 óra
12 óra
12 óra
12 óra
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SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGY
Ábrázolási gyakorlat
Kreatív műhely
Kerámia- és porcelántárgy-készítés

Ábrázolási gyakorlat
Kreatív műhely

Művészettörténeti alapismeretek
Munkahelyi egészség és biztonság
Digitális szakmai ismeretek
Szakmai műhely
Kerámia- és porcelántárgy-készítés

12
12
12
12

óra
óra
óra
óra

Egybefüggő szakmai gyakorlat

160 óra

Összesen

304 óra

A Képzési és Kimeneti Követelmények és a Programtervek elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen szakmai bizonyítvány-kiegészítő A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm.
rendelet alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2021.10.14

M

P. H.
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