
TECHNIKUM W ZAWODZIE

TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK PROGRAMISTA TECHNIK REKLAMY

UZYSKANE 
KWALIFIKACJE

EKA.04.           
Prowadzenie 
dokumentacji 
w jednostce 
organizacyjnej.

  

EKA.05.           
Prowadzenie spraw 
kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej 
jednostek 
organizacyjnych.

Uwaga!!! Uzyskanie 
kolejnego zawodu!!!
Absolwent  szkoły  
prowadzącej  kształcenie 
w  zawodzie  technik  
ekonomista  po  
potwierdzeniu  
kwalifikacji EKA.05.  
może  uzyskać dyplom   
zawodowy   w   zawodzie
TECHNIK  
RACHUNKOWOŚCI  
po  potwierdzeniu   
kwalifikacji   EKA.07. 
Prowadzenie 
rachunkowości.

INF.03.               
Tworzenie 
i administrowanie 
stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz 
bazami danych.

INF.04.       
Projektowanie, 
programowanie 
i testowanie aplikacji.

Uwaga!!! Uzyskanie 
kolejnego zawodu!!!
Absolwent  szkoły  
prowadzącej  kształcenie 
w zawodzie  technik  
programista  po  
potwierdzeniu  
kwalifikacji  INF.03. może
uzyskać dyplom 
zawodowy   w zawodzie  
TECHNIK   INFORMATYK  
po   potwierdzeniu   
kwalifikacji   INF.02.   
Administracja i 
eksploatacja systemów 
komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych 
i   lokalnych sieci 
komputerowych.

PGF.07.       
Wykonywanie przekazu 
reklamowego.

PGF.08.           
Zarządzanie kampanią 
reklamową.

PRZEDMIOTY  
ROZSZERZONE

informatyka
j. angielski

informatyka
j. angielski

informatyka
j. angielski

PRAKTYKA   
ZAWODOWA

280h (8 tygodni) 
w wybranej firmie

280h (8 tygodni) 
w wybranej firmie

280h (8 tygodni) 
w wybranej firmie

JĘZYKI OBCE Wiodący: j. angielski
j. angielski zawodowy
j. niemiecki

Wiodący: j. angielski
j. angielski zawodowy
j. niemiecki

Wiodący: j. angielski
j. angielski zawodowy
j. niemiecki

POZNAWANE 
PROGRAMY

Subiekt, Gratyfikant, 
Mikro gratyfikant, 
Rachmistrz, Płatnik,
Rewizor, Microsoft Office

Środowisko 
programistyczne do 
tworzenia aplikacji 
desktopowych, 
mobilnych i webowych.

Inkscape,  Gimp, 
Blender, Corel Draw, 
Microsoft Office

UZYSKANE 
UMIEJĘTNOŚCI

Organizowanie 
działalności gospodarczej
i obliczanie podatków.

Prowadzenie spraw 
kadrowo płacowych.

Sporządzanie planów, 
analiz i sprawozdań.

Tworzenie 
i administracja stronami 
www.

Tworzenie, administracja
i użytkowanie 
relacyjnych baz danych.

Programowanie aplikacji 
internetowych.

Wykonywanie projektów
reklam, posługując się 
dokumentacją.

Zarządzanie procesem 
tworzenia reklamy.

Opracowanie strategii 
komunikacji marki.



Dokumentowanie 
i ewidencjonowanie 
operacji gospodarczych.

Prowadzenie i rozliczanie
inwentaryzacji.

Sporządzanie 
sprawozdania 
finansowego 
i przeprowadzanie 
analizy finansowej.

Tworzenie 
i administracja 
systemami zarządzania 
treścią.

Projektowanie, 
programowanie 
i testowanie 
zaawansowanych 
aplikacji webowych, 
desktopowych 
i mobilnych.

Opracowanie planu 
kampanii reklamowej 
i zarządzanie procesem 
jej realizacji.

Stosowanie technik 
kreatywnych, przepisów 
prawa, norm etycznych.

Zarządzanie 
informacjami w procesie 
realizacji kampanii 
reklamowej.

Planowanie 
i realizowanie badań 
reklamy.

ZAJĘCIA DODATKOWE
ROZWIJAJĄCE 
ZAINTERESOWNIA

Koło Młodego
Ekonomisty

Klub Programisty Klub Kreatywny


