
w zawodzie powinien przygotowany

do wykonywania

1) w zakresie

a) wykonywania

przetwarzania i

2) w zakresie

a) rejestrowania

wykonywania postp

wykorzystania systemu

wykonywania w zakresie jest

w

i

1) opisuje

z i

i

1) i stosowane

w oraz

i

i ergonomii

2) typy i

3) opisuje znaki zakazu, nakazu,

i oraz

4) wymienia przepisy prawa

i i

2) zadania i uprawnienia oraz

w zakresie i

1) wymienia inst oraz w zakresie

i

2) wymienia zadania oraz

w zakresie i

3) opisuje uprawnienia oraz

w zakresie i

3) prawa i

i w zakresie

i

1) wymienia prawa i w zakresie

i

2) wymienia prawa i w zakresie

i

3) omawia nieprzestrzegania

i w zakresie

i

4) na

na stanowisku

1) wymienia na organizm

na stanowisku

promieniowanie

2) opisuje skutki na organizm

3) opisuje z norm i

poziomy na

z na stanowisku do



5) na stanowisku 1) opisuje na stanowisku

2) opisuje

na stanowisku do

6) stosuje zasady i

oraz przepisy prawa

i

z

1) zasady na

stanowisku, np.

korzystanie z

2) zasady

wykonywania

z

3) wymienia ryzyku

zawodowemu

4) omawia stosowanie zasad i

na przyk w

5) pod

zastosowania do gaszenia stanowisk

oraz

7) organizuje stanowisko zgodnie z

wymaganiami ergonomii, przepisami

i p

1)

ergonomii

2)

3)

4) omawia z wykorzystywania

w niezgodnie z

przepisami i

5) opisuje stanowiska zgodnie

z i normami

6) opisuje sposób i

i

8) stosuje

i wykonywania

1) opisuje stosowane na

stanowisku do

2) opisuje stosowane na

stanowisku do

3)

4)

9) pierwszej w

zdrowotnego

1) opisuje podstawowe symptomy na

stany zdrowotnego

2) poszkodowanego na podstawie

u poszkodowanego

3) , poszkodowanego i

wypadku

4) poszkodowanego w

5) powiadamia odpowiednie

6) prezentuje pierwszej w

zdrowotnego, np. krwotok,

e, a, e, oparzenie

7) prezentuje pierwszej w

zdrowotnego, np. udar

8) wykonuje na

fantomie zgodnie z

i

Podstawy i



1) 1) i stosowane

w i pod

2) nazywa i stosowane w

i

3) stosowane

w

i

2)

i

oprogramowania komputerowego oraz

1) rozpoznaje rodzaje

i oprogramowania komputerowego pod

zastosowania

2) i piktogramy stosowane

w i

oprogramowania komputerowego i na

3) opisuje w torze na

podstawie

4) i rysunki zawarte w dokume
oprogramowania komputerowego i

5) odnajduje dane oraz

i w

6) wykonuje i z

3) wykorzystuje z zakresu

akustyki

1) opisuje aparatu mowy

2) opisuje mowy i

3) instrumenty

4) opisuje

5) omawia

a

promieniowania kierunkowego

6) wymienia instrumenty o

7) opisuje

o

4)

a

1) opisuje i

2) przetwarzania

w

3) definiuje

4) definiuje stratnej kompresji

5) parametry

i

w domenie i

1) opisuje parametry i

2)

i

3) opisuje wymagania

4) typy na podstawie

rozszerzenia nazwy

5) opisuje parametry

6) wykorzystuje mierniki do

i

1) mierniki pod

parametru

2) dokonuje pomiaru i

za

3) wyniki

i



7)

i oprogramowanie stosowane

przy i

1)

i oprogramowanie do i

pod

2) opisuje parametry i

oprogramowania stosowanego przy

i

3) zasady onowania

i oprogramowania stosowanego przy

i

4) metody stosowania

i oprogramowania stosowanego przy

i

8) przetwarzania 1) przetwarzania w zakresie

dynamiki, przestrzeni oraz

2) wskazuje do przetwarzania

w zakresie dynamiki, przestrzeni oraz

3) opisuje przetwarzania w zakresie

dynamiki, przestrzeni oraz

9) formy 1) opisuje

2) znaki i w zapisie

nutowym

10) stosuje

w od gatunku

1) gatunki na

podstawie opisu i

2) opisuje gatunki

3) stosuje warsztatowe w

wyeksponowania gatunku

nagrywanej muzyki

11) rozpoznaje normy i 1) wymienia krajowej

2) jest norma i wymienia normy

3) normy

europejskiej i krajowej

4) korzysta ze norm

i

zarejestrowanego

1) przygotowuje oprogramowanie do 1) typy do

ze na

2) dokonuje programu do

zadania

3) do

4) ustawia parametry sesji ze na

montowanego

2) stosuje 1) typy
ze na i

2) opisuje

3) dokonuje

do zadania

4) ustawia parametry wspomagaj

do z oprogramowaniem

do

3) dokonuje 1) typy

2) wskazania

3) importuje do sesji

4) ze na

zastosowanie

5) do montowanego



6) stosuje w uzyskania

wynikowego

7) dokonuje

edytowanego

8) przeprowadzonego

4) korzysta z

do wspomagania

1) zastosowania

na podstawie

i

2) opisuje zastosowania

3) przetwarza z

oraz wskazaniami

i

1) na podstawie 1) wymienia dokumenty

danego

2)

3) wymienia poziomy

zgodnie z normami

4) rodzaje ze na

parametr poziom ytowy,

systemy pomiaru

5) parametry

6) do

7) przeprowadza

2) dokonuje konwersji 1) konwersji

2) rodzaje konwersji ze

na i wynikowe formaty

3) rodzaje konwersji ze

na konwertowane parametry

4) parametry konwersji

formatu

5) do konwersji

w od i

6) ustawia parametry

7) przeprowadza

3) stosuje metody zgrania z sesji 1) opisuje metody zgrania z sesji ,

w tym

2) ustawia parametry oprogramowania do

ze na zgrania

4) przygotowuje format 1) formaty ze

na

2) systemy ze

na

3) dostosowuje parametry do



1) opisuje za 1) typy ze na typ

i zastosowania w

2) dokonuje w

2) kopie na 1) opisuje typy

w

2) opisuje parametry

w

3) metody ze na typ

4) ustawia parametry do ze

na typ

5) przeprowadza na

3) 1) rodzaje ze

na typ

2) opisuje

3) przygotowuje

4) opisuje parametry

5) dokumentuje parametry

. zawodowy

1) podstawowym

w

w zakresie

a)

w danym zawodzie

zawodem

d)

zawodzie

1)

a)
w

d)

e)
2) rozumie proste wypowiedzi ustne

w standardowej

odmianie a proste

wypowiedzi pisemne w ,

w zakresie

a) rozumie proste wypowiedzi ustne 

rozmowy, w

w

rozumie proste wypowiedzi pisemne 

przewodniki, dokument

1)

2)

3)

tekstu

4)

3) tworzy proste, i

wypowiedzi ustne i pisemne

w w zakresie

1) opisuje p

z

2)



a) tworzy krótkie, proste, spójne i

tworzy krótkie, proste, spójne i

komunikat, 

e

wykonywanym zawodem –

wzoru)

3)

4)

5)

w

4) w rozmowie w

z

– reaguje w

w sposób adekwatnie do

ustnie w formie

prostego

a)

z

reaguje w formie prostego tekstu 

z wykonywanym zawodem) w

wykonywaniem 

1)

2) ia

3)

4)

zawodowymi

5)

6)

7)

8)

5) zmienia przekazu ustnego

pisemnego w w

z wykonywaniem

1) przekazuje w zawarte

w

oraz

2) przekazuje w podane

w

3) przekazuje w podane

w

4) przedstawia w

np.

6) wykorzystuje strategie

oraz

a)

m

d)

i

1)

2)

3)

4)

5)

w

6)

. i



1) przestrzega zasad i etyki zawodowej 1) opisuje zasady etykiety w z

i w

2) opisuje i w

3) rozpoznaje naruszenie oraz zasad

w

2) wykonuje w sp 1) opisuje zasady i

2) opisuje nadzoru nad

wykonywania

3) przestrzega norm oraz

prawa z zadaniami

zawodowymi

1) opisuje zasady i prawne, z

i

2) opisuje zasady opinii zgodnie

z normami

4) wykonanie zadania zawodowego 1)

2) i

zadania na podstawie

3) na do

wykonania zadania na podstawie

4) zgodnie ze oraz

5) ponosi za podejmowane 1) zakres za skutki

i

2) omawia prawnej za

podejmowane

3) opisuje i skutki ryzykownego

6) wykazuje i na

zmiany

1) opisuje rozwijania

2)

3) opisuje ryzyko z podejmowaniem

4) podejmuje w

7) stosuje radzenia ze stresem 1) wymienia

w zawodowej

2) opisuje stresu na organizm

3) opisuje radzenia z negatywnymi

i stresem

8) i zawodowe 1) opisuje i

2) zakres wiedzy,

i

3) identyfikuje wiedzy i

4) rozwojowe

5) zawodowy

9) warunki 1) opisuje prowadzenia

2) przedstawia stanowisko w

konsensusu z wykorzystaniem wiedzy z zakresu

3) identyfikuje kompromisu w

10) stosuje zasady 1) opisuje zasady

2) w od

3) opisuje metody aktywnego

4) przeprowadza z zastosowaniem zasad



11) stosuje metody problemów 1) pod

2) opisuje z

i

3) opisuje

problemów

.

1) organizuje w wykonania 1) opisuje zadania

2) pod

i

3)

4)

5) modyfikuje ,

opinie i sugestie

2) do wykonania 1) i

2) do wykonania

i

3) monitoruje w 1) opisuje nadzoru nad wykonywaniem

2) identyfikuje w

3) wykonywania

4) modyfikuje z uwag

i opinii

5) modyfikuje na podstawie

4) wprowadza

i na

i

1) opisuje na

2) wskazuje

3) dokonuje

4) wskazuje stanowiska

wraz z na ten

5) dokonuje stanowiska

wykonywania w zakresie

jest

i

1) na

na stanowisku

1) wymienia na organizm

w

2) opisuje skutki na organizm

3) opisuje z norm i przepisów oraz

organizmu

poziomy na w

2) na stanowisku 1) opisuje na stanowisku

2) opisuje

na stanowisku

3) stosuje zasady i

oraz przepisy prawa

1) zasady na

stanowisku



i

z

korzystanie z

2) zasady

wykonywania

z

3) wymienia y ryzyku

zawodowemu

4) omawia stosowanie zasad i

na w

5) pod

zastosowania do gaszenia stanowisk

oraz

4) organizuje stanowisko zgodnie

z wymaganiami ergonomii, przepisami

i p oraz

1)

uw

2)

3) omawia z wykorzystywania

w niezgodnie

z przepisami i

oraz

4) opisuje i

i

5) stosuje

i wykonywania

1) opisuje stosowane na

stanowisku

2) opisuje stosowane na

stanowisku

3)

4)

z

6) pierwszej w

zdrowotnego

1) opisuje podstawowe symptomy na

stany zdrowotnego

2) poszkodowanego na podstawie

u poszkodowanego

3) poszkodowanego i

wypadku

4) poszkodowanego w

5) powiadamia odpowiednie

6) prezentuje pierwszej pom w

zdrowotnego, np. krwotok,

e, a, e, oparzenie

7) prezentuje pierwszej w

zdrowotnego, np. udar

8) wykonuje na

fantomie zgodnie z

i

Podstawy i

1) 1) i stosowane

w i pod

2) nazywa i stosowane w

i

3) stosowane

w

i



2)

i

oprogramowania komputerowego oraz

1) rozpoznaje rodzaje

i oprogramowania komputerowego pod

zastosowania

2) i piktogramy stosowane

w i

oprogramowania komputerowego i na

3) opisuje w torze na podstawie

4) i rysunki zawarte w

oprogramowania komputerowego i

ur

5) odnajduje dane oraz

i w

6) wykonuje i z

3) wykorzystuje z zakresu

akustyki

1) opisuje aparatu mowy

2) opisuje mowy i

3) instrumenty

4) opisuje

5) omawia

a

promieniowania kierunkowego

6) wymienia instrumenty o

7) opisuje

o

4)

a

1) opisuje i

2) przetwarzania

w

3) definiuje

4) definiuje stratnej kompresji

5) parametry

i

w domenie i

1) opisuje parametry i

2)

i

3) opisuje wymagania

4) typy na podstawie

rozszerzenia nazwy

5) opisuje parametry

6) wykorzystuje mierniki do

i

1) mierniki pod

parametru

2) dokonuje pomiaru i

za

3) wyniki

i

7)

i oprogramowanie stosowane

przy i

1)

i oprogramowanie do i

pod



2) opisuje parametry i

oprogramowania stosowanego przy

i

3) zasady onowania

i oprogramowania stosowanego przy

i

4) metody stosowania

i oprogramowania stosowanego przy

i

8)

przetwarzania

1) przetwarzania w zakresie

dynamiki, przestrzeni oraz

2) wskazuje do przetwarzania

w zakresie dynamiki, przestrzeni oraz

3) opisuje przetwarzania w zakresie

dynamiki, przestrzeni oraz

9) formy 1) opisuje

2) znaki i w zapisie

nutowym

10) stosuje

w od gatunku

1) gatunki na podstawie

opisu i

2) opisuje gatunki
3) stosuje warsztatowe w

wyeksponowania gatunku

nagrywanej muzyki

11) rozpoznaje normy i 1) wymienia krajowej

2) jest norma i wymienia normy

3) zenie normy

europejskiej i krajowej

4) korzysta ze norm

i

Przygotowanie do

1) korzysta z w 1) rodzaje pod typu

i zastosowania rider input

2) opisuje zasady

3) zapo na podstawie

4) z

5) na podstawie

6) tworzy sesji nagraniowej

7) dokumentuje

2) 1) i opisuje typy

2) opisuje parametry

3) rozpoznaje przestrzeni na

podstawie opisu



3) dostosowuje ak 1) parametry przestrzeni

2) opisuje zjawiska w przestrzeni

3) opisuje przestrzeni na

4) do i

przestrzeni pod

zasad i

5) i opisuje przestrzeni

w w którym

jest nagranie

6) przeprowadza pomiary przestrzeni

akusty

7) przestrzeni

z wykorzystaniem oprogramowania

8) wyniki i

przestrzeni

9) modyfikuje na

nagrania

4) zjawiska i

rozpraszania oraz

1) opisuje

2) opisuje

3) opisuje metody

5) przetworniki 1) przetworniki pod

i zasady

2) opisuje i parametry

3) opisuje i

a)

d)

w

e)

w

6) stosuje zasady i prawa 1) prawa

2) definiuje i miary

7) oraz

zawarte w

1) zgodnie

z

2) rodzaje zgodnie z typem

i zastosowaniem

3) zgodnie z

8)

i oprogramowanie stosowane

przy

1)

i oprogramowanie stosowane przy

pod i

2) opisuje

i oprogramowania stosowanego przy

3) o

i oprogramowanie stosowane przy

do przeprowadzenia nagrania

9) konfiguruje

i oprogramowanie stosowane

przy

1) przygotowuje i do

przeprowadzenia nagrania

2) konfiguruje parametry sesji nagraniowej

w oprogramowaniu stosowanym przy



10) do zapisu 1) typy pod

i

2) opisuje

3) opisuje parametry

4) do

5) do

nagrania

6) ze na jego

eniowe

11) formaty zapisu 1) formaty zapisu pod

2) opisuje parametry

zapisu

3) dopasowuje format zapisu do

nagrania

i

1) przygotowuje oraz

przewody do nagrania

1) na

typ i

2) na przewody

typ i

3) zgodnie

z

4) przewody zgodnie

z

2) przygotowuje

mikrofonowe

1) rodzaje

pod i

2) opisuje parametry

3) ustawienia do

i typu mikrofonu

3) przygotowuje mikrofony do nagrania 1) typy pod

i zastosowania

2) opisuje parametry i

3) mikrofony do

4) mikrofony do nagrania

4) stosuje mikrofonowe 1) mikrofonowe pod

i zasady

2) i umie mikrofonowe

oraz

3) mikrofonowe stosowane przy

oraz

4) ustawia mikrofony przy zgodnie

z

5) dopasowuje umiej przy

nagrywanym do gry stosowanej

przez

6) dopasowuje przy

nagrywanym do tego

7) mikrofony z

mikrofonowymi ze

zintegrowanymi mikrofonowymi

5) stosuje

ze

1) opisuje rodzaje i parametry

oraz

do



ze

2) rodzaj i

do ze

3) do

i

1) przeprowadza 1) i opisuje

in, pre

2) do rejestrowanego

3) opisuje parametry rejestrowanego

4) rejestruje

2) monitoruje 1) parametry rejestrowanego

2) koryguje

i wskazaniami

3) dokonuje

zarejestrowanego

1) i opisuje parametry zarejestrowanego

2) dostrzega, rozpoznaje i opisuje typy

i w zarejestrowanym

3) parametry zarejestrowanego przy

1) stosuje mikserskie do

montowania

1) typy pod

i

2) opisuje

3) opisuje

4) korzysta z

mikserskiej

5) z peryferyjnymi

6) steruje w

mikserskiej

7) poziomy w

mikserskiej

8) poziomy na

i

mikserskiej

2) stosuje oprogramowanie do

miksowania

1) oprogramowanie do

miksowania pod

2) opisuje oprogramowania do

miksowania

3) opisuje

oprogramowania do miksowania

4) parametry oprogramowania

5) steruje fo w oprogramowaniu

6) poziomy

w w oprogramowaniu

7) poziomy na

i

w oprogramowaniu



3) stosuje w

miksowania

1) opisuje zastosowania automatyki w

miksowania

2) opisuje automatyki w miksowania

3) tworzy automatyki w miksowania

4) przypisuje parametry do automatyki w

miksowania

5) krzywe automatyki w miksowania

6) rejestruje krzywe automatyki w miksowania

7) edytuje krzywe automatyki w miksowania

4) przeprowadza miksowania 1) poziomami na

podstawie

2) w

na podstawie

3) i

4) rozpoznaje w oraz

na podstawie

i

5) koryguje w

6) poziom sumy na podstawie

i za

Przetwarzanie

1) stosuje i programowe

korektory

1) korektory

pod

i zasady

2) opisuje

3) opisuje parametry i

4) rozpoznaje zastosowania

arakterystyki

, i wskazaniami

widma

5) koryguje

a –

i wskazaniami

widma

2) stosuje i programowe

dynamiki

1) dynamiki pod

i zasady

2) opisuje dynamiki

3) opisuje parametry i dynamiki

4) rozpoznaje zastosowania

dynamiki

i wskazaniami

5)

i wskazaniami mie

3) stosuje i programowe

do przestrzeni

1) do przestrzeni

zarejestrowanego pod

i zasady

2) opisuje do

przestrzeni



3) opisuje parametry i procesorów do

przestrzeni

4) rozpoznaje zastosowania procesorów do

przestrzeni

5) modyfikuje

4) stosuje i programowe 1) pod

i zasad

2) opisuje zasady procesorów

3) opisuje parametry i procesorów

4) rozpoznaje zastosowania procesorów

5) przetwarza za procesorów

5) stosuje procesorów 1) opisuje wzajemny procesorów

2) zestawia tory efektowe

3) typu

strip, efekt)

4) komutuje

5) przetwarza z

wskazaniami

i

6) stosuje do

zarejestrowanego

1) do

zarejestrowanego pod

i

2) opisuje zasady procesorów do

zarejestrowanego d

3) opisuje parametry i procesorów do

zarejestrowanego

4) rozpoznaje zastosowania procesorów do

zarejestrowanego

,

wskazaniami mi i

5) przetwarza za procesorów do

zarejestrowanego ,

wskazaniami i

oprogramowania i systemu

1)
i oprogramowanie systemu

1) opisuje systemu
2)

i oprogramowanie systemu pod

3) opisuje parametry oraz

i oprogramowania systemu

2) dokonuje i

z systemu

1) opisuje typy z systemu

2) opisuje w systemie

3) zestawia

i oprogramowania z systemu

4) ustawia parametry i oprogramowania w

prowadzenia nimi z

systemu

3) programy 1) typy pod

zastosowania i

2) dokonuje programu



odpowiednio do zadania zawodowego

4) operuje zdarzeniami i systemu 1) zdarzenia i systemu pod

typu i zastosowania

2) opisuje parametry i systemu

3) dokonuje zapisu i systemu

4) edytuje zdarzenia i systemu

5) odtwarza zdarzenia i systemu

5) dokonuje mapowania systemu 1) system pod

i

dotykowe i suwakowe)

2) opisuje parametry i systemu

3) mapuje parametry oprogramowania w

systemu

6) oprogramowanie za

systemu

1) opisuje typy systemu

z oprogramowaniem

2) wykorzystuje systemu do

generowania w oprogramowaniu

7) i programowe

instrumenty sterowane za systemu

1) instrumenty sterowane za systemu

pod typu i

2) instrumenty sterowane za systemu

do zadania zawodowego

3) opisuje parametry i

za systemu

8) konfiguruje generatory,

i

w

1) generatory szumu,

i

w

pod typu i

2) ustawia parametry instrumentu,

i wskazaniami

9) ko i oprogramowanie

studia z

systemu

1) komunikaty

w systemie pod

odtwarzania,

2) opisuje i

spp)

3) komunikaty w

sterowania i oprogramowaniem

4) opisuje parametry i

z systemu

5) dokonuje i

sterowanie i

6) i oprogramowanie,

komunikaty systemu

7) steruje i oprogramowaniem z

systemu

zawodowy



1) podstawowym

w

w zakresie

a)

stosowanymi w danym zawodzie

zawodem

d)

zawodzie

1)

a)

a i 

d)

e)

2) rozumie proste wypowiedzi ustne

w standardowej

odmianie a

proste wypowiedzi pisemne w

, w zakresie

a) rozumie proste wypowiedzi ustne 

w

rozumie proste wypowiedzi pisemne 

1)

2)

3)

tekstu

4)

3) tworzy proste,

i wypowiedzi ustne i pisemne

w w zakresie

a)

komunikat, e

wykonywanym 

zawodem –

1)

z

2)

)

3)

4)

5)

adekwatnie do

4) w rozmowie w

z

– reaguje w

w

adekwatnie do

ustnie w formie prostego

a)

z innym

1)

2)

3)

4) pro

zawodowym

5)

6)

7)

8)



reaguje w formie prostego tekstu 

e

z wykonywanym zawodem) w

5) zmienia przekazu ustnego

pisemnego w

w ty

z wykonywaniem

1)

w

2) przekazuje 

3)

w

4)

6) wykorzystuje strategie e

oraz

a)

d)

i e

1)

2)

3)

4)

5)

w

6)

i

fekty

1) przestrzega zasad i etyki

zawodowej

1) opisuje zasady etykiety w z

i w

2) opisuje i w

3) rozpoznaje naruszenie oraz zasad

w

2) wykonuje w 1) opisuje zasady i

2) opisuje nadzoru nad

wykonywania

3) przestrzega norm oraz
prawa z zadaniami

zawodowymi

1) opisuje zasady i prawne, z
i

2) opisuje zasady opinii zgodnie z

normami

4) wykonanie zadania zawodowego 1) nagrania

2) i

zadania na podstawie

3) na do

wykonania zadania na podstawie

4) zgodnie ze oraz

5) ponosi za

podejmowane

1) zakres za skutki

i

2) omawia prawnej za

podejmowane

3) opisuje i skutki ryzykownego

4) opisuje swojego w grupie



5) przewiduje

6) wykazuje i

na zmiany

1) opisuje rozwijania

2)

3) opisuje ryzyko z podejmowaniem

4) podejmuje w

7) stosuje radzenia ze stresem 1) wymienia

w zawodowej

2) opisuje stresu na organizm

3) opisuje radzenia z negatywnymi

i stresem

8) 1) przewiduje

2) stron

3) przedstawia kompromisowe

9) i

zawodowe

1) opisuje i

na stanowisku

2) zakres wiedzy,

i

3) identyfikuje wiedzy i

4) rozwojowe

5) zawodowy

10) warunki 1) opisuje prowadzenia

2) przedstawia stanowisko w

konsensusu

3) identyfikuje uzyskania kompromisu

w

11) stosuje zasady 1) opisuje zasady

2) w od

3) opisuje metody aktywnego

4) przeprowadza z zastosowaniem zasad

12) stosuje metody 1) pod

2) opisuje w

od

3) opisuje z

i

4) opisuje

1) organizuje w

wykonania

1) opisuje zadania

2) pod

i

3)

4)

5) modyfikuje opinie i

sugestie

2) do wykonania 1) i

2) do wykonania

wiedzy, i



3) monitoruje w 1) opisuje nadzoru nad wykonywaniem

2) identyfikuje w

3) wykonywania

4) modyfikuje uwagi i

opinie

5) modyfikuje na podstawie

4) wprowadza

i na

i

1) opisuje na

2) wskazuje

3) dokonuje

4) wskazuje stanowiska

5) dokonuje stanowiska

w zawodzie zapewnia z m

i stosowanej w zawodzie,

w podstawie programowej w zawodzie

oraz przygotowanie do wykonywania zawo .

w

stanowiska komputer

do internetu , interfejsem

ym, par jednego oprogramowaniem 

Workstation), w ne jest 

stanowisko 

w 

p

, usytuowanymi w

w

, 

stanowiska komputer z 

podstawowymi , interfejsem audio 

jednego ) a

oraz oprogramowaniem 

w ), w przypadku 

stanowisko w komputer z

dwoma

em do internetu go

8



reo 

jednego

po owe,

systemu

i 

oraz oprogramowaniem

systemu 

systemu 

e praktyk studia nagraniowe, studia masteringowe i

studia radiowe i teatry, oraz inne podmioty

zatrudnienia w zawodzie.

tygodni na praktyk zawo 8 tygodni godzin).

.

Nazwa jednostki godzin

i 30

Podstawy i 150

zarejestrowanego 270

60

60

zawodowy 30

600

i 2)

2)

Nazwa jednostki godzin

i 30

Podstawy i 3) 1503)

Przygotowanie do 90

i 120

45

120

Przetwarzanie 120

oprogramowania i systemu 90

zawodowy 30
3)

i 2)

2)

1) W godzin zawodowego do wymiaru godzin w w

sprawie przewidzianego zawodowego w danym typie

z w formie

godzin w w zawodzie.
2) z zakresu zawodowego powinni stwa

warunki do i oraz w zakresie



3)Wskazana jednostka efektów nie jest powtarzana w przypadku, gdy zawodowe w

w tym zawodzie.


