Kierunek Mechanizator Leśny dla absolwentów Leśnictwa - roczna specjalizacja Leśne Maszyny
Wielooperacyjne oraz Kolejki Linowe - 2018/2019
ČLA Trutnov już od dawna przygotowuje i oferuje wykształcenie uzupełniające dla absolwentów kierunku 41-46-M/01
Leśnictwo oraz innych absolwentów techników i wydziałów leśnych - wykształcenie w kierunku 41-56-H/01 Mechanizator
Leśny ze specjalizacją na leśne maszyny wielooperacyjnne oraz kolejki linowe. Chodzi o darmowe, roczne studium dzienne
w formie włączenia do 3. klasy, które jest w większości poświęcone praktyce.
Absolwenci wymienionych kierunków są zwolnieni z lekcji teoretycznych oprócz przedmiotów Technologia i Hydraulika.
Szkolenia specjalistyczne przeprowadzane są 4 dni w tygodniu, podczas których uczniowie intensywnie uzupełniają
umiejętności praktyczne w ścince drzew pilarką, w zrywce drewna za pomocą traktorów uniwersalnych i leśnych ciągników
zrywkowych, w ładowaniu drewna dźwigniami hydraulicznymi, w wywozie drewna ciągnikami wywozowymi, w zrywaniu
drewna kolejkami linowymi oraz w pozyskaniu drewna harwesterami.
Klasy bywają bardzo różnorodne, są uczniowie z Czech, ze Słowacji i z Polski. Zajęcia praktyczne w okresie od września do
grudnia odbywają się na symulatorach oraz przy maszynach na terenie Centrum Szkoleń Specjalistycznych, później od
stycznia do maja w drzewostanach Leśnictwa Szkolnego ČLA Trutnov. Uczniowie mają do dyspozycji duży park
maszynowy: siedem symulatorów TDS (Valmet i John Deere), traktor uniwersalny, leśny ciągnik zrywkowy, leśna kolejka
linowa Larix 3T, trenażer HR do załadowania drewna oraz dwa węzły harwesterowe. Samą nauką w tej specjalnej klasie
zajmują się doświadczeni nauczyciele zajęć praktycznych i szkoleń specjalistycznych.
Pod koniec kursu uczniowie zdają egzamin zawodowy i po jego absolwowaniu uzyskują potwierdzenie o zawodzie,
świadectwo z egzaminu zawodowego, kartę kwalifikacji z potwierdzonymi kwalifikacjami.
Zakwaterowanie i zajęcia teoretyczne odbywa się w ośrodku ČLA Trutnov we Svobodě nad Úpou. W internacie
oferujemy zakwaterowanie w pokojach z trzech kategorii (I. - 1.600 Kč II. - 1.200 Kč i III. – 900 Kč). Uczniowie wracają każdy
weekend do domu, ewentualnie mogą zostawać na weekendy w internacie. Całodobowe wyżywienie kosztuje 2020 Kč.
Oprócz innych czynności mogą uczniowie zajmować się myślistwem w szkolnym okręgu łowieckim.
W dowolny sposób napisany wniosek o studium należy wysłać na piśmie lub pocztą elektroniczną do 30.4.2018 na podany
kontakt poniżej.
We wniosku należy podać: kierunek 41-56-H/01 Mechanizator Leśny, data urodzenia, PESEL, adres zameldowania na stałe,
e-mail oraz numer telefonu.
Do wniosku należy dołączyć: kopię świadectwa z trzeciej klasy, kopie świadectwa z półrocza w klasie czwartej technikum,
świadectwo dojrzałości przyniesiecie we wrześniu 2018. Następnie dołączcie kopie prawa jazdy kategorii T lub C (jeżeli go
nie posiadacie, to koniecznie należy zrobić prawo jazdy kategorii T maksymalnie do września 2018).
Do 31.5.2018 potwierdzimy przyjęcie na studia i wyślemy informacje o rozpoczęciu nauki.
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