


KIERUNKI KSZTAŁCENIA



Kreatywny i 
ambitny zawód 

dla ludzi 
dynamicznych i 

zainteresowanych 
nowymi trendami 

w technologii.

Pracuje w różnych 
gałęziach 

gospodarki na 
krajowych oraz 
zagranicznych 
rynkach pracy.

Łącząc 
wykonywany 

zawód ze swoją 
pasją, prowadzi 
również własną 

działalność.

Sprzyjając 
samorealizacji, 

daje perspektywę 
odniesienia 
życiowego i 

zawodowego 
sukcesu.

Technik informatyk, czyli kto?



Posługiwać się 
językiem 
obsługi 

wybranych 
rodzajów baz 

danych, w tym 
językiem SQL

Tworzyć strony 
WWW i 

korzystać z 
języków 

programowania

Zaprojektować i 
wykonywać sieć 
komputerową 

opartą na 
różnych 

technologiach

Sprawnie 
posługiwać się 

systemami 
operacyjnymi oraz 

oprogramowaniem 
użytkowym

Konfigurować oraz 
obsługiwać sprzęt 

komputerowy i 
urządzenia 

peryferyjne (UPS, 
skanery, drukarki i 

inne)

Konfigurować 
urządzenia 

sieciowe





Wybrane 
przedmioty 
zawodowe

Sieciowe 
systemy 

operacyjne

Urządzenia 
techniki 

komputerowej

Lokalne sieci 
komputerowe

Witryny i 
aplikacje 

internetowe

Systemy 
baz danych



Jako technik 
informatyk 

możesz 
pracować w

Zakładach pracy 
wykorzystujących 

technologie informatyczne 
zaimplementowane na 

stanowiskach pracy

Działach obsługi 
informatycznej 

dowolnego 
przedsiębiorstwa

Firmach 
administrujących 

sieciami 
komputerowymi

Firmach tworzących 
oprogramowanie 

komputerowe oraz 
strony WWW

Punktach 
serwisowych i 

sklepach 
komputerowych

Urzędach i wielu 
innych miejscach







Co dalej?

Możliwości dalszego 
kształcenia.

Zdobycie uprawnień 
technika informatyka może 

być krokiem do kariery w 
innej gałęzi informatyki, np. 

cyberbezpieczeństwie.

Dzięki RODO (rozporządzenie 
o ochronie danych 

osobowych) firmy oraz 
urzędy ciągle poszukują 
kompetentnych osób do 
ochrony swoich danych.

Po zdobyciu dyplomu 
technika informatyka 

możesz dalej rozwijać się 
jako programista.

Aby zdobyć wyższe 
kwalifikacje można podjąć 

dalszą edukację. Informatykę 
można studiować na 

politechnikach, 
uniwersytetach.



Nie czekaj!

Jeśli od zawsze interesowałeś się komputerami, np. 
tym jak działają, a informatyka była jednym z Twoich 
ulubionych przedmiotów, zamiast tylko grać w gry, 

przyjdź do nas i przekonaj się, że jesteś stworzony do 
tego zawodu!

Jako technik informatyk możesz 
pracować i zarabiać zza własnego biurka, 

poprzez Internet. Wykorzystaj to!





Pracownia witryn i aplikacji internetowych 
Nasze 

pracownie



Pracownia sieciowych systemów operacyjnych
Nasze 

pracownie



Pracownia informatyki
Nasze 

pracownie



Pracownia systemów baz danych
Nasze 

pracownie



Pracownia lokalnych sieci komputerowych
Nasze 

pracownie



Pracownia lokalnych sieci komputerowych
Nasze 

pracownie
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