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TECHNIK EKONOMISTA 
 

W zawodzie technik ekonomista  przewidziane są 2 kwalifikacje zawodowe  

* Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

*  Prowadzenie rachunkowości 

Po zdaniu egzaminów z tych kwalifikacji uczeń uzyskuje tytuł technika ekonomisty. 

Dodatkowo, po potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych” (na 

przykład na kursach kwalifikacyjnych)  uczeń może uzyskać tytuł technika rachunkowości 

 

W zawodzie technik ekonomista zdobędziesz wiedzę dotyczącą stosowania zasad marketingu  

w działalności przedsiębiorstwa, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo – płacowych oraz 

sporządzania biznesplanu firmy i analizowania jej działalności. 

 Ważną umiejętnością absolwenta będzie sporządzanie dokumentów księgowych, prowadzenie 

rachunkowości, sporządzanie inwentaryzacji oraz ocenianie sytuacji majątkowej i finansowej firmy. 

Wszyscy absolwenci posiadają też umiejętności wykorzystywania w przyszłej pracy programów 

komputerowych: kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych oraz magazynowych. Są także 

przygotowani do prowadzenia korespondencji handlowej i służbowej, przygotowywania 

i prowadzenia spotkań służbowych, obsługują także sprzęt i urządzenia techniki biurowej. 

 Oprócz nauki  2 języków obcych nauczanie w technikum obejmuje też tzw. język obcy 

zawodowy - zapoznający ze słownictwem stosowanym w danym zawodzie.  

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: 

1. Język obcy (angielski lub niemiecki) 

2. Do wyboru: geografia lub matematyka 

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz 

dostanie się na studia. 

 

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Ekonomista może pracować w następujących działach 

przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz,  

w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą. 

ZSE współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, które organizują dla uczniów w tym 

zawodzie różnego rodzaju imprezy, warsztaty, wycieczki przedmiotowe oraz przyjmują uczniów na 

praktyki. Do tych firm należą m.in.  

- IKEA Business Service Center Europe Sp. z o.o 

- Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. 

- CARLSBERG Accounting Service Centre Sp. z o.o. 

- MAN Accounting Center Sp. z o.o. 

oraz inne znane poznańskie firmy. 

Dla uczniów jest przewidziana praktyka zawodowa w wymiarze 6 tygodni. 

 

Uczniowie w tym zawodzie w naszej szkole zawsze zdają egzaminy zawodowe powyżej średniej dla 

Okręgu i dla Polski. 
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