PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2387 M MECHATRONIKA
Charakteristika absolventa
Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom
s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať
činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne
spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať
údržbu a prevádzku strojov a zariadení.
Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a
technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického
charakteru. Je schopný opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, pozná technológiu opráv, pozná a
dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingovo
orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka.
Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať,
zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj
elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomosti.
Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvalifikovaný odborný technický pracovník,
schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach,
samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení
pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky
bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samostatného vytvorenia
technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii. Absolvent je dostatočne
adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom
riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať.
Je schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa
vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj poznatkov v oblasti strojárstva, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v
súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný používať
racionálne metódy práce, uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť,
zodpovednosť a iniciatívu.
Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi
spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného
ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných
predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent získa vedomosti a
zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR ale aj v rámci EÚ.
Mechatronika je nový študijný odbor na našej škole, ktorý sleduje rozvoj nových moderných prístupov a v ktorom
sa využívajú súčasne poznatky z elektrotechniky, elektroniky, aplikovaného softvéru, mechaniky, informačných
a počítačových systémov. Mechatronickými zariadeniami sú stroje a prístroje, ktoré obsahujú mechanické
a elektronické prvky a ktoré vykazujú vysoký stupeň inteligencie. Patrí sem väčšina strojov a prístrojov, ktoré nás
obklopujú. Sú to hlavne priemyselné roboty, automatizované technologické linky, prístroje pre automatizáciu
kancelárskych a inžinierskych prác, video a DVD rekordéry, automobily a podobne. Absolvent tohto študijného
odboru je veľmi dobre pripravený na prácu v trhovom podnikateľskom prostredí a tiež na štúdium na vysokých
školách s technickým zameraním a so zameraním na mechatroniku

