
Legenda

Skrót Nazwa

A_SSO [zp] Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnym [zp]

ABD [zp] Administracja bazami danych [zp]

ASSO [zp] Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi [zp]

BAZDA [zt] Bazy danych [zt]

BIOL Biologia

CHEM Chemia

D_ZAW Doradztwo zawodowe

DG [zt] Działalność gospodarcza [zt]

DG_MECH [zt] Działalność gospodarcza w branży mechatronicznej [zt]

DG_YK [zt] Działalność gospodarcza w branży elektrycznej [zt]

DGBI [zt] Działalność gospodarcza w branży informatycznej [zt]

DGG [zt] Działalność gospodarcza w gastronomii [zt]

DH [zt] Działalność handlowa [zt]

DR [zt] Działalność recepcji [zt]

DUE [zt] Budowa i działanie urządzeń elektronicznych [zt]

E_UE [zp] Eksploatacja_urządzeń elektronicznych [zp]

E_UTK [zp] Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej [zp]

EDB Edukacja dla bezpieczeństwa

EIE [zt] Elektrotechnika i elektronika [zt]

EIOP [zt] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw [zt]

EK_IE [zp] Eksploatacja instalacji elektrycznych [zp]

EL [zt] Elektrotechnika [zt]

EM_UE [zp] Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych [zp]

EM_UIE [zp] Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych [zp]

EPR [zt] Elementy prawa [zt]

ESO [zt] Elementy statystyki opisowej [zt]

EUE [zp] Eksploatacja urządzeń elektronicznych [zp]

FIL Filozofia

Nazwy przedmiotow
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FIZ Fizyka

GDD_AG [zt] GDD - arytmetyka gospodarcza [zt]

GDD_FIZ GDD - przeznaczone na drugi przedmiot rozszerzony - fizyka

GDD_GEOG GDD - przeznaczone na drugi przedmiot rozszerzony - geografia

GDD_KMF [zt] GDD - księgowość małej firmy [zt]

GDD_MAT GDD - przeznaczone na drugi przedmiot rozszerzony - matematyka

GDD_MAT/GEOG GDD - przeznaczone na drugi przedmiot rozszerzony - matematyka / georafia

GEOG Geografia

GM [zt] Gospodarka magazynowa [zt]

GZR [zt] Gospodarka zasobami rzeczowymi [zt]

HIST Historia

hist. i społ Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający

INFOR Informatyka

Inst.el. [zt] Instalacje elektryczne [zt]

JA Język angielski

JAZ_BI [zt] Język angielski zawodowy w branży informatycznej [zt]

JN Język niemiecki

JO_MECH [zt] Język obcy w branży mechatronicznej [zt]

JO_YK [zt] Język obcy w branży elektrycznej [zt]

JP Język polski

JR Język rosyjski

KIP [zt] Kadry i płace [zt]

KWP_SM [zp] Komputerowe wspomaganie projektowania systemów mechatronicznych [zp]

LSK [zt] Lokalne sieci komputerowe [zt]

LT [zt] Logistyka Transportu [zt]

M_DYST [zt] Magazyny dystrybucyjne [zt]

M_UIE [zp] Montaż urządzeń i instalacji elektronicznych [zp]

MAT Matematyka

MD_3D [zp] Modelowanie i drukowanie 3D [zp]

ME [zt] Maszyny elektryczne [zt]

ME_UTK [zp] Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej [zp]

MH [zt] Marketing w hotelarstwie [zt]

MIKRO [zt] Mikrokontrolery [zt]

MKN_LSK [zp] Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych [zp]
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MP [zt] Magazyny produkcyjne [zt]

MPP [zt] Magazyny przyprodukcyjne [zt]

MU_KIE [zp] Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych [zp]

MUH [zt] Marketing usług hotelarskich [zt]

MUK_MUE [zp] Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych [zp]

MUTK [zp] Montaż urządzeń techniki komputerowej [zp]

OB_REC [zt] Obsługa gości w recepcji [zt]

OBK [zt] Obsługa konsumenta [zt]

OBS [zt] Obsługa klientów i kontrahentów [zt]

OKL [zt] Obsługa klienta [zt]

OMiUE [zt] Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych [zt]

OPM [zp] Organizacja prac magazynowych [zp]

OPSP [zt] Organizacja pracy służby pięter [zt]

OPT [zp] Organizacja procesów transportowych [zp]

ORM [zt] Organizacja pracy magazynów [zt]

OST [zt] Organizacja sprzedaży towarów [zt]

OU_SM [zp] Obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych [zp]

P_KZP [zp] Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (zsz)-realizowane u pracodawców [zp]

P_KZT [zt] Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym (ZSZ)-realizowane w CKU [zt]

P_MAG [zp] Procesy magazynowe [zp]

P_MECH [zt] Podstawy mechatroniki [zt]

P_ŻCZ [zt] Podstawy żywienia człowieka [zt]

PAI [zp] Programowanie aplikacji internetowych [zp]

PDPH [zt] Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego [zt]

PE [zt] Podstawy ekonomiczne [zt]

PEK [zt] Podstawy ekonomii [zt]

PEL [zt] Podstawy elektrotechniki [zt]

PH [zt] Podstawy hotelarstwa [zt]

PIH [zt] Pneumatyka i hydraulika [zt]

PIM_LSK [zp] Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych [zp]

PIN [zp] Pracownia informatyczna w hotelarstwie [zp]

PiPM [zp] Projektowanie i programowanie w mechatronice [zp]

PL [zt] Podstawy logistyki [zt]

PMA [zp] Pracownia magazynowa [zp]
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PMS [zp] Procesy magazynowo - spedycyjne [zp]

PODG [zt] Planowanie i organizacja działalności gospodarczej [zt]

POM_EE [zp] Pomiary elektryczne i elektroniczne [zp]

PP [zt] Podstawy prawne [zt]

PPG [zp] Planowanie przedsięwzięć gospodarczych [zp]

PPRZ Podstawy przedsiębiorczości

PR_EK [zp] Pracownia ekonomiczna [zp]

PR_H [zp] Pracownia hotelarska [zp]

PR_MIER [zp] Pracownia miernictwa [zp]

PR_OI [zp] Pracownia obsługi informatycznej [zp]

PR_OK [zp] Pracownia obsługi konsumenta [zp]

PR_PM [zp] Pracownia podstaw mechatroniki [zp]

PR_RACH [zp] Pracownia rachunkowości [zp]

PR_SAF [zp] Pracownia sprawozdawczości i analizy finansowej [zp]

PR_STR [zt] Programowanie struktruralne [zt]

PR_TB [zp] Pracownia techniki biurowej [zp]

PR_TKM [zp] Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych [zp]

PR_USM [zp] Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych [zp]

PRB [zt] Praca biurowa [zt]

PRF [zt] Podstawy rachunkowości finansowej [zt]

PRT [zp] Pracownia transportu [zp]

PT [zp] Procesy transportowe [zp]

PU_EE [zp] Pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych [zp]

PUH [zp] Pracownia usług w obiekcie hotelarskim [zp]

PZ [zp] Praktyka zawodowa [zp]

R Religia

r_FIZ Fizyka rozszerzona

r_GEOG Geografia rozszerzona

r_JA Język angielski rozszerzony

r_MAT Matematyka rozszerzona

r_MAT/GEOG Przedmiot rozszerzony_matematyka/geografia

RACH [zt] Rachunkowość [zt]

RFP [zt] Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw [zt]

RP_PG [zp] Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej [zp]
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RT [zp] Rysunek techniczny [zp]

S_K [zt] Sieci komputerowe [zt]

SAF [zt] Sprawozdawczość i analiza finansowa [zt]

SBD [zt] Systemy baz danych [zt]

SK_DKP [zp] Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej [zp]

SK_R [zp] Systemy komputerowe w rachunkowości [zp]

SK_RF [zp] Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych [zp]

SK_S_GZR [zp] Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi [zp]

SKZ [zt] Sprzedaż krajowa i zagraniczna [zt]

SOP [zt] Systemy operacyjne [zt]

STAT [zt] Statystyka [zt]

TGzT [zt] Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem [zt]

TK_PB [zp] Techniki komputerowe w pracy biurowej [zp]

TKM [zt] Technologie i konstrukcje mechaniczne [zt]

TOW [zt] Towaroznawstwo [zt]

TRL [zt] Transport w logistyce [zt]

TS_AI [zp] Tworzenie stron i aplikacji internetowych [zp]

TWKM [zp] Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne [zp]

TZ_BD [zp] Tworzenie i zarządzanie bazami danych [zp]

U_IE [zt] Urządzenia i instalacje elektroniczne [zt]

UDH [zt] Usługi dodatkowe w hotelarstwie [zt]

UEL [zt] Urządzenia elektryczne [zt]

UHO [zt] Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim [zt]

UIE [zt] Użytkowanie instalacji elektrycznych [zt]

UkAnal [zt] Układy analogowe [zt]

UkCy [zt] Układy cyfrowe [zt]

ULT [zt] Usługi logistyczno - transportowe [zt]

USM [zt] Urządzenia i systemy mechatroniczne [zt]

UTK [zt] Urządzenia techniki komputerowej [zt]

UŻH [zt] Usługi żywieniowe w hotelarstwie [zt]

WAI [zt] Witryny i aplikacje internetowe [zt]

WDŻ Wychowanie do życia w rodzinie

WF Wychowanie fizyczne

WF-b/sz Wychowanie fizyczne - basen/szkoła
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WiZBG [zt] Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii [zt]

WOK Wiedza o kulturze

WOS Wiedza o społeczeństwie

WP_PH [zp] Wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki [zp]

z_JA [zt] Język angielski zawodowy [zt]

zaj. wych. Zajęcia z wychowawcą

ZKJ [zp] Zawodowe konwersacje językowe [zp]
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