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1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
02145022 Aranyműves

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

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes :

- a készülő vagy elkészült tárgyakról, tárgyalkatrészekről műszaki rajzot készíteni ;
-

szakmai és tervező kivitelező munkájában alkalmazni a CAD-CAM technológiákat ;
2D és 3D tervezést és modellezést készíteni ;
terveit és a prototípusokat a megrendelő elvárásainak és a technológiai követelményeknek megfelelően alakítja ki ;
megállapítja a nemesfémtárgyak ötvözetét, ötvözet készítéshez ötvözetszámításokat végez, valamint alapanyagokat ötvözni ;
különféle nemesfémanyagokat hőkezel, majd képlékeny vagy formaadó átalakítással tárgyalkatrészeket, tárgyakat készít ;
ismeri a keményforrasztást, szegecskötést, csavarkötést, ezeket szakszerűen alkalmazza ;
rendelkezik az alkatrészek, üreges tárgyak elkészítéséhez szükséges ismeretekkel (képlékeny alakítás, forgácsoló műveletek, forrasztás,
illesztés), továbbá ismeri az alkatrészek elkészítéséhez szükséges szerszámokat, eszközöket ;
- ékszert, ékszer-kollekciót tervez, illetve terv alapján elkészít ;
- ismeri a drágakövek fizikai és egyéb tulajdonságait, a foglalat típusokat, az ékszer foglalás eljárásait, szerszámait, eszközeit, gépi
berendezéseit ;
- ismeri a különféle ékszertípusokon keletkezett hibák javításának módszereit.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE
0214 Kézművesség

(*) 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
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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 :

Aranyműves szakmai elmélet/stílustan és szaktörténet

100%

5

A Szakmai portfólió és az aranyműves vizsgamunka
bemutatása

100%

5

Aranyműves szakmai gyakorlati vizsga

100%

5

Képesítő vizsga eredménye

100%

5

2022.05.05

gyakorlati

Továbblépés az oktatás következő szintjére

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap

M

319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 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

720 óra

Belépési követelmények :

- Iskolai előképzettség :érettségi végzettség
- Szakmai előképzettség : a &quot ;Képző- és iparművészeti munkatárs&quot ; ötvös szakmairány, vagy a jogelőd ötvös szakmai végzettségek
(54 211 06 Ötvös, 54 211 06 Ötvös-fémműves) megszerzését követően
- Szakmai adottságokat és készségeket szükséges felmérni

További információk :
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SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Aranyműves szakismeret
Anyagismeret

Stílustan
Szaktörténet
Szakmai portfólió bemutatása
Aranyműves vizsgamunka koncepciójának, tervezési folyamatának és az elkészítés fázisainak bemutatása
GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Ezüstötvözetből konkrét feladat elkészítése rajz vagy mintadarab alapján

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: 2022.05.05
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