
Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica 

ul. Marszałkowska 40, Poznań       www.zsepoznan.pl  

 

Zapraszamy na Drzwi Otwarte 17 kwietnia o godz. 17.30  do ZSE 

oraz na Arenę Zawodów 24 kwietnia w  godz. 10.00-18.00 do hali Arena 

TECHNIK INFORMATYK 
UMIEJETNOŚCI, CECHY, PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA, KTÓRE UŁATWIĄ CI WYKONYWANIE 

TEGO ZAWODU: 

Uzdolnienia techniczne i matematyczne, zdolności organizowania sobie pracy, umiejętność 

koncentracji uwagi, umiejętność logicznego rozumowania, dokładność, cierpliwość, wytrwałość, 

umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, np. w chwili awarii, umiejętność czytania 

instrukcji i stosowania ich w praktyce, samodzielność w pracy, zainteresowanie nowinkami 

informatycznymi. 

 

UMIĘJETNOŚCI ZDOBYWANE PODCZAS NAUKI W ZAWODZIE: 

1. przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 

2. użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 

3. naprawa komputera osobistego 

4. projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej 

5. konfigurowanie urządzeń sieciowych 

6. administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 

7. tworzenie stron internetowych 

8. tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych 

9. znajomość języka angielskiego zawodowego 

10. prowadzenie firmy w branży informatycznej 

TYTUŁ ZAWODOWY: 

TECHNIK INFORMATYK, dyplom zawodowy po zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowych: 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. 

 

Dla najlepszych uczniów: certyfikat Microsoft IT Academy 

Dodatkowo, po zdaniu egzaminów z kwalifikacji E.15 i E.16 (np. na Kwalifikacyjnych Kursach 

zawodowych, organizowanych w ZSE) można uzyskać tytuł technika teleinformatyka. 

PERSEKTYWY PRACY: 

Firmy informatyczne, działy informatyczne w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, 

serwisy komputerowe, suport IT, sklepy komputerowe. Absolwenci ZSE pracują także w charakterze 

doradcy klienta w branży IT, konsultanta IT, administratora sieci oraz uzdolnieni graficznie 

 – w  agencjach reklamowych (grafik komputerowy). Część absolwentów zakłada własną firmę.  

W przypadku poszukiwania pracy w charakterze grafika komputerowego ważne jest posiadanie 

portfolio z wykonanymi pracami. 

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA NAUKI: 

Absolwenci tego zawodu w ZSE najczęściej wybierają  kierunki ścisłe związane z informatyką na 

Politechnice Poznańskiej oraz na UAM a także kierunki graficzne na uczelniach niepublicznych.  

Można też studiować  kierunki nieinformatyczne – jeżeli przedmioty rozszerzone wybrane na maturze  

pozwalają na przyjęcie na te kierunki. 


