EUROPASS KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNYKIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
02145034 Hangszerkészítő és -javító I. (rézfúvós)

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
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Musical instrument manufacturer and repairer I (brass winds)
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes :

- a hangszercsalád tagjait szükség szerint önállóan kipróbálni, ellenőrizni, méréseket végezni, előkészíteni, összeállítani, építeni, javítani,
hangolni, helyreállítani, felújítani, átalakítani, és működtetni ;
- a megfelelő ismereteket jól és önállóan alkalmazni ;
-

a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett, a korszerűség szempontjait is figyelembe véve elvégezni ;
eszközeit és szerszámait használni és karbantartani ;
együttműködni kollégáival ;
a szakmai etikai normákat betartani ;
az önfejlesztésre, tanulásra ;
a munkavégzéshez szükséges dokumentációt elkészíteni ;

- a szakmáját hivatásnak tekinteni.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

(*) Megjegyzések:

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 KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

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

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények
Ötfokú :

MKKR szint : 5
EKKR szint : 5

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen
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Digitális Kompetencia Keretrendszer szint : 5

5
4
3
2
1

A képesítő bizonyítvány sorozatjele : CXK A

A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma : 123456

szobeli

A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja :

Szakmai elmélet

2021.11.22

100%

5

100%

5

Javítás és/vagy alkatrész-készítés

100%

5

Képesítő vizsga eredménye

100%

5

írásbeli

komplex (szakismeret esszé, anyagismeret, szakrajz,
hangszeresztétika esszé, hangszerakusztika szakmai
számítás és esszé)
gyakorlati

Továbblépés az oktatás következő szintjére
Felsőoktatásba

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap

M

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
95/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő

1085 óra

Belépési követelmények :

- Érettségi végzettség
- Szakmai előképzettség :Hangszerkészítő és -javító II. (rézfúvós), valamint a jogelőd végzettségek : 54 215 01 és 52 215 01 Gyakorló
hangszerkészítő és –javító (rézfúvós szakmairány) ; 542150100105401 Hangszerkészítő és –javító (rézfúvós) ; 52529308 Hangszerkészítő és
–javító (rézfúvós)

További információk :
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A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége : https ://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont : Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https ://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2021.11.22
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