
Instytucja wysyłająca:

ZSE Rzeszów
Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie jest 

to jedna z największych szkół 
ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu 

kształcących w zawodach technika 
informatyka, elektronika i automatyka. Naucza 

około 1000 uczniów. Od wielu lat zajmuje 
czopowe miejsce  w rankingu „Perspektywy”. 

Współpracuje z różnymi instytucjami 
zawodowych oraz firm Polskich i zagranicznych

Instytucja pośrednicząca:

Casa da Educação
Instytucja szkoleniowa zlokalizowana w 

Lizbonie działająca w zakresie kształcenia i 
szkolenia zawodowego w obszarze 

międzynarodowym. Utrzymuje ścisłą 
współpracę z portugalskimi i zagranicznymi 

instytucjami i firmami szkoląc nauczycieli 
oraz uczniów z różnych państw. 

„Lepszy start –

europejskie praktyki 

zawodowe” 

Lizbona 2019

CINEL
Centrum kształcenia Zawodowego 

Przemysłu Elektronicznego, Energii, 
Telekomunikacji i Technologii 

informatycznych. CINEL posiada 
nowocześnie wyposażone placówki w 

Lizbonie oraz Porto. Misją CINEL są 
szkolenia w dziedzinie elektroniki, 

energetyki, telekomunikacji i technologii 
informatycznych, umożliwiające 

zdobywanie i rozwój umiejętności 
zawodowych. 

Instytucje przyjmujące:

PC.Clinic

Firma PC.Clinic specjalizuje się w 
naprawie urządzeń elektroniki 
użytkowej takich jak laptopy i 

komputery PC, urządzenia peryferyjne 
i smartfony. Zajmuje się również 

konserwacją wspomnianych sprzętów. 
Działa już na rynku od 13 lat i przez ten 

czas powstało 13 jej siedzib.  

17 lutego 2019 roku, grupa 18 uczniów z ZSE 
odbywała 3 tygodniowe, zagraniczne praktyki 

zawodowe w Lizbonie. Oprócz zdobytego 
doświadczenia uczestnicy projektu odbyli 
kursy językowo-kulturowe oraz w wolnym 

czasie zwiedzali Portugalie:

FULCRO
Firma ta specjalizuje się w 

naprawach komputerowych, 
odzyskiwaniu danych, sprzedaży 
danych, oprogramowania i usług 

komputerowych. Aktywnie 
praktykują uczniów lokalnych jak i 
również z  zagranicy. Firma celuje 
wszechstronność czyli szkolenie w 

różnych zakresach rynku pracy

INFORKOISAS
Inforkoisas jest sklepem i 

serwisem urządzeń 
elektronicznych. Specjalizuje się 
w naprawie telefonów, tabletów, 
laptopów oraz innych urządzeń 
elektroniki użytkowej, głównie 

produktów Apple. Firma istnieje 
od 2010 roku i cały czas prężnie 
się rozwija poszerzając zakres 

oferowanych usług.



Praktyki grupy elektroników wiązały się 
z zagadnieniami dotyczącymi diagnozy i 

naprawy urządzeń elektronicznych 
takich jak laptopy, smartfony, konsole, 
drony itp. Wykorzystywaliśmy do tych 

zadań różnych rodzajów urządzeń 
elektronicznych takich jak multimetry, 

testery elementów 
półprzewodnikowych, a także lutownice 

grotowe i na gorące powietrze.

Praktyki Elektroników:Praktyki Informatyków:
Praktyki grupy informatycznej miały zakres 

tworzenie stron internetowych, 
konfigurowanie i zarządzanie serwerem 

Linux, tworzenie zestawów komputerowych, 
składanie zestawów i usuwanie usterek oraz 

projektowanie sieci urządzeń typu cisco.
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