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5-letni cykl kształcenia obejmuje zdobycie umiejętności
zawodowych w zakresie kwalifikacji:
-Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci internetowych
-Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych
Absolwent technikum informatycznego posiada w szczególności
następujące umiejętności:
-sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
-umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego,
-umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania
-umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki,
plotery, kamery cyfrowe),
-umiejętność pracy w sieciach komputerowych,
-umiejętność projektowania baz danych ich oprogramowania
-znajomość podstaw programowania.

Możliwości zatrudnienia:
- firmy sprzedające sprzęt komputerowy
- firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
- punkty serwisowe sprzętu komputerowego
- ośrodki obliczeniowe
- instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją
oprogramowania komputerowego
- wydawnictwa i drukarnie
- studia graficzne i dźwiękowe
- studia telewizyjne i filmowe
- przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z
komputerów.
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5-letni cykl kształcenia obejmuje zdobycie umiejętności
zawodowych w zakresie kwalifikacji:
- Użytkowanie obrabiarek skrawających
- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i
urządzeń

Absolwent technikum mechanicznego posiada w szczególności
następujące umiejętności:
-umiejętność programowania i obsługi obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC,
-umiejętność uzbrojenia i obsługi obrabiarek konwencjonalnych,
-umiejętność organizowania i nadzorowania przebiegu procesów
wytwarzania maszyn i urządzeń,
-umiejętność sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej
odręcznej i komputerowej,
-umiejętność projektowania podstawowych procesów, obróbki i
montażu,
-umiejętność sporządzania dokumentacji technologicznej.

Możliwości zatrudnienia:
-przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego,
-przedsiębiorstwa obsługowo-naprawcze maszyn i części
maszyn oraz narzędzi pomiarowych,
-przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją
urządzeń technicznych,
-zakłady produkcyjne i usługowe branży mechanicznej,
-własna firma branży mechanicznej.
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5-letni cykl kształcenia obejmuje zdobycie umiejętności
zawodowych w zakresie kwalifikacji:
- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych
- Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych

Absolwent technikum pojazdów samochodowych posiada w
szczególności następujące umiejętności:

-umiejętność organizowania i nadzorowania obsługi i naprawy
pojazdów samochodowych,
-umiejętność oceny stanu technicznego pojazdów oraz ustalania
przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
-umiejętność wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
-umiejętność kontrolowania jakości wykonanych napraw,
-umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i
naprawą pojazdów samochodowych,
-umiejętność kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie
umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Możliwości zatrudnienia:
− stacje obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
− zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
− salony sprzedaży samochodów,
- autoryzowanie serwisy samochodów,
- instytucje zajmujących się obrotem części samochodowych,
− przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
− przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego
motoryzacji,
− firmy zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych,
- własny warsztat samochodowy.

TECHNIK POJAZDÓWSAMOCHODOWYCH
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5-letni cykl kształcenia obejmuje zdobycie umiejętności
zawodowych w zakresie kwalifikacji:
-Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
- Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie
kosztorysów

Absolwent technikum budownictwa posiada, w szczególności
następujące umiejętności:
-sprawne organizowanie robót budowlanych,
-umiejętność sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów w
wykonawstwie budowlanym,
-umiejętność wykonywania robót budowlanych,
-umiejętność monitorowania i nadzorowania robót
budowlanych,
-umiejętność sporządzania i odczytywania dokumentacji
technicznej przy użyciu programów komputerowych.

Możliwości zatrudnienia:
-przedsiębiorstwa i firmy branży budowlanej,
-przedsiębiorstwa produkujące materiały budowlane,
-biura projektowe jako kosztorysanci lub kreślarze,
-place budowy,
-własna firma budowlana.

TECHNIK BUDOWNICTWA
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