TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
9 Umiejętności zawodowe Technika grafiki i poligrafii cyfrowej pozwalają mu
z łatwością znaleźć interesującą pracę w kraju i za granicą
9 Nasi absolwenci posiadają szczególnie poszukiwane na rynku pracy
kompetencje w zakresie technik cyfrowych: przygotowują i opracowują
różnorodne projekty graficzne, tworzą logotypy, publikacje cyfrowe 2D i 3D
9 Efektami pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej mogą być reklamy w prasie, telewizji, Internecie, na billboardach; książki, foldery, ulotki, plakaty itp.
9 technicy zajmują się tworzeniem opakowań, etykiet, materiałów
reklamowych, wizytówek; przygotowują projekty do druku, obsługują cyfrowe
systemy produkcyjne w poligrafii, prowadzą procesy drukowania 2D i 3D
W nowoczesnych pracowniach graficznych 2D i 3D nauczymy Cię:
•
•
•
•
•
•

tworzenia kompozycji graficzno-tekstowych, reklam, ulotek, itp.
projektowania i przygotowania materiałów graficznych
do procesu drukowania
obsługi najbardziej profesjonalnego oprogramowania (Adobe Photoshop,
Illustrator, InDesign; CorelDraw, 3D STUDIO MAX i inne)
przygotowywania projektów do grafiki 3D
obsługi cyfrowych systemów drukujących używanych w poligrafii cyfrowej
wykonywania wydruków 2D i 3D
Dzięki różnorodnym praktykom zawodowym wśród najlepszych firm
z branży poligrafii cyfrowej z naszego regionu oraz praktykom zagranicznym
m.in. w Niemczech, na Słowacji czy w Hiszpanii
nabędziesz praktyczne umiejętności wykonywania zawodu

Współpracujemy m.in.:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
OﬀsetDruk
COLORLAND
EUROPRINT

Drukarnia MULTIMA

studiokolor

WBX Studio Graficzne

Ministerstwo Edukacji Narodowej
nagrodziło Nas

I miejscem w konkursie –
wyróżnieniem w konkursie –

„SZKOŁA DLA RYNKU PRACY”
„LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ”

INFORMATOR O ZAWODACH
Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do
egzaminu maturalnego na tym samym poziomie co liceum ogólnokształcące
oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie,
uznawanym na terenie całej Unii Europejskiej.
Nauka w technikum trwa cztery lata
Proponujemy kształcenie w zawodach najbardziej poszukiwanych
przez pracodawców

TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK HANDLOWIEC
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
ZAPEWNIAMY:
•
•
•
•
•

Nowocześnie wyposażone pracownie kształcenia praktycznego
Wysoką zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego
Miejsca praktyk zawodowych u wiodących pracodawców w regionie
Międzynarodowe praktyki zawodowe (Niemcy, Słowacja, Hiszpania)
Doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Hoﬀmanowej 13, 35-016 Rzeszów
tel. 017 748 3000
www.ekonomik.rzeszow.pl

TECHNIK EKONOMISTA
99 Analiza ofert pracy wykazała, że pracodawcy poszukują osób z praktycznymi umiejętnościami związanymi m.in. z polityką zatrudnienia, naliczaniem
wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem
pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych.
99 Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli pracy w firmie.
99 Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.
Znalezienie pracy ułatwiają umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych,
kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem.
W trakcie kształcenia teoretycznego i praktycznego nauczymy Cię:
• działalności przedsiębiorstwa
• prowadzenia kadr i płac przedsiębiorstwa
• prowadzenia biura rachunkowego i rachunkowości finansowej
• statystyki i analizy ekonomicznej
Ściśle współpracujemy z uczelniami wyższymi oraz organizacjami pracodawców.
Proponujemy
• Klasę o specjalności prawno-administracyjnej – pod patronatem
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
•

Klasę o specjalności rachunkowość i finanse – pod patronatem
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

•

Klasę o specjalności prawo i bezpieczeństwo – pod patronatem
WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

TECHNIK HANDLOWIEC
99 Specjalista do spraw sprzedaży oraz sprzedaży internetowej
to zawód z przyszłością
99 Na naszych uczniów czeka praca w charakterze: specjalisty do spraw sprzedaży, specjalisty do spraw reklamy i marketingu, pracownika średniego szczebla
zarządzania, pracownika logistyki (zbytu i zaopatrzenia), organizatora sprzedaży internetowej, właściciela własnej firmy handlowej oraz wielu innych.
Technik handlowiec wykazuje się wieloma cechami szczególnie
poszukiwanymi wśród pracodawców:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umiejętnością pracy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi
umiejętnością planowania, samodzielnością w działaniu
kulturą osobistą i odpowiedzialnością
umiejętnością planowania poziomu i zakresu sprzedaży
umiejętnością prowadzenia rozmów i negocjacji handlowych
umiejętnością pracowywania ofert handlowych
doskonałą obsługą komputera w nowoczesnej firmie
znajomością podstaw prawna handlowego
potrafi przygotowywać umowy handlowe
potrafi prowadzić własną firmę handlową lub usługową
Ściśle współpracujemy z wiodącymi pracodawcami w regionie: np.:
CASTORAMA, C&A, MAKRO, CCC i inni
Proponujemy klasę o specjalności
technik handlowiec z organizacją sprzedaży internetowej

W trakcie kształcenia teoretycznego i praktycznego nauczymy Cię
• organizacji i technik sprzedaży
• obsługi klientów oraz marketingu w handlu
• sprzedaży towarów i usług
• organizacji sprzedaży internetowej
• prowadzenia własnej firmy handlowej

Poprzez szeroko rozwinięty system praktyk zawodowych krajowych i zagranicznych (Niemcy, Słowacja Hiszpania)
nabędziesz praktycznej umiejętności posługiwania się wyuczonym zawodem

