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Technik teleinformatyk 
Technik teleinformatyk powi-
nien być przygotowany mię-
dzy innymi do:  

 instalowania, uruchamiania 
i utrzymania terminali i sieci 
dostępowych 
  wykonywania i utrzymania 
sieci komputerowych 

  montowania i eksploatacji 
cyfrowych systemów trans-
misji danych 

 instalowania i eksploatacji 
systemów służących do głoso-
wej transmisji danych 

 administrowania sieciami 
i systemami teleinformatycz-
nymi 

 prowadzenia prac serwiso-
wych 

Technik informatyk   
będzie umiał:  

  przygotować stanowiska 
komputerowe z urządzeniami 
peryferyjnymi (np. drukarka, 
skaner) do pracy, diagnozo-
wać je i naprawiać 

  projektować i administro-
wać lokalnymi sieciami kom-
puterowymi, konfigurować 
urządzenia sieciowe                                                   

 tworzyć strony, aplikacje in-
ternetowe oraz bazy danych, 
a także administrować nimi 

  instalować systemy opera-
cyjne i własne programy apli-
kacyjne                                               

 programować w wybra-
nych językach programowa-
nia (na przykład takich jak 
Java, CC+ czy Phyton)                                                          

 prowadzić prace serwi-
sowe 
 
Technik programista  
będzie umiał; 
  projektować bazy danych 
i strony internetowe  

 programować i testować 
aplikacje 

 tworzyć programy w najpo-
pularniejszych obecnie języ-
kach, tj. Python, C++, Ja-
vaScript, PHP

Nowe technologie/IT 

Technik mechanizacji  
rolnictwa i agrotroniki 
Jest przygotowany do:  

  użytkowania pojazdów, 
maszyn, urządzeń i narzędzi 
stosowanych w rolnictwie 

  użytkowania pojazdów sto-
sowanych w rolnictwie 

  obsługi technicznej oraz na-
prawy pojazdów, maszyn 
i urządzeń stosowanych w rol-
nictwie 

  eksploatacji systemów me-
chatronicznych oraz urządzeń 
i systemów agrotronicznych 
w rolnictwie 

Technik  
inżynierii środowiska 
 i melioracji 
Specjalista w tym zawodzie 
będzie przygotowany do tego, 
by:  

  organizować i prowadzić ro-
boty związane z budową obiek-
tów inżynierii środowiska 
  organizować i prowadzić 
roboty związane z budową 
obiektów gospodarki wodnej 
oraz gospodarki odpadami  

  organizować roboty melio-
racyjne 

  badać stan cieków wod-
nych  

  organizować i prowadzić 
roboty związane z regulacją 
małych cieków wodnych oraz 
budową obiektów przeciwpo-
wodziowych 

  organizować i prowadzić 
roboty związane z odwadnia-
niem terenów 

  nawadniać użytki rolne  
  organizować i prowadzić ro-

boty związane z kompleksową 
gospodarką stawów rybnych 

Technik  
architektury krajobrazu  
Jego umiejętności to:  

  projektowanie, urządzanie 
i pielęgnacja obiektów archi-
tektury krajobrazu  

   przygotowywanie roślin 
ozdobnych do urządzania 
obiektów  

 wykonywanie obiektów ar-
chitektury krajobrazu i pielę-
gnacja roślin w nich  

  organizacja prac związa-
nych z budową oraz konser-
wacją obiektów małej archi-
tektury 

Technik agrobiznesu  
Specjalista w tym zawodzie 
będzie przygotowany do:  

  prowadzenia produkcji rol-
niczej  

 obsługi środków technicz-
nych stosowanych w rolnic-
twie 

  organizacji i prowadzenia 
przedsiębiorstwa w agrobiz-
nesie 

  planowania przetwórstwa 
żywności 

Technik weterynarii 
Specjalista w tym zawodzie 
będzie przygotowany do:  

  prowadzenia chowu, ho-
dowli i inseminacji zwierząt 
gospodarskich i towarzyszą-
cych  

  wykonywania czynności 
pomocniczych z zakresu 
usług weterynaryjnych 

przy diagnozowaniu, a także 
profilaktyce i leczeniu zwie-
rząt  

  wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych i zootech-
nicznych u zwierząt 

  wykonywania czynności 
pomocniczych z zakresu reali-
zacji zadań inspekcji wetery-
naryjnej 

  wykonywania czynności 
pomocniczych podczas bada-
nia przedubojowego i poubo-
jowego 

Technik  
analityk  
Specjalista w tym zawodzie 
będzie potrafił: 

  przygotować i konserwo-
wać sprzęt 

  przygotować odczynniki 
chemiczne oraz próbki do ba-
dań analitycznych 

  wykonać badania anali-
tyczne 

  gospodarować wyposaże-
niem i odczynnikami che-
micznymi w laboratorium 
analitycznym 

  pobierać i przygotować 
próbki do badań analitycz-
nych 

 kontrolować laboratoryjne 
surowce, półprodukty, pro-
dukty i materiały pomocni-
cze,  

  wykonać badania bioanali-
tyczne i środowiskowe

Środowisko

Specjaliści w branży IT należą 
do najlepiej opłacanych 
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Technik architektury krajobrazu to zawód z przyszłością
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SZACUN DLA ZAWODOWCÓW

Technik elektroenergetyk 
transportu szynowego 
Jest przygotowany do: 

   montażu i eksploatacji sieci 
zasilających oraz trakcji elek-
trycznej 

  montażu i eksploatacji 
środków transportu szyno-
wego 

Technik elektryk 
Jest przygotowany do: 

  montażu i konserwacji ma-
szyn i urządzeń elektrycznych 

   montażu i konserwacji in-
stalacji elektrycznych 

  eksploatacji maszyn i urzą-
dzeń elektrycznych oraz in-
stalacji elektrycznych  

Technik energetyk 
Jest przygotowany do: 

  montażu i eksploatacji 
urządzeń i systemów sterowa-
nia ruchem kolejowym 

  eksploatacji instalacji 
i urządzeń do wytwarzania 
i przesyłania energii cieplnej 

  eksploatacji instalacji 
i urządzeń do wytwarzania 
i przesyłania energii elek-
trycznej  

Technik elektronik 
Będzie przygotowany do: 

  wykonywania, konserwacji 
i eksploatacji instalacji urzą-
dzeń elektronicznych  

Elektryk 
Specjalista w tym zawodzie 
będzie przygotowany do: 

  montażu i konserwacji ma-
szyn i urządzeń elektrycz-
nych 

  montażu i konserwacji in-
stalacji elektrycznych 

Elektronik 
Specjalista w tym zawodzie 
będzie przygotowany do: 

  montażu układów elek-
trycznych, urządzeń elektro-
nicznych 

 instalowania urządzeń 
elektronicznych i konserwacji 
instalacji 

  uczestniczenia w procesie 
produkcji urządzeń elektrycz-
nych 

  posługiwania się mierni-
kami wielkości elektrycznych 

 Technik automatyk 
Absolwent będzie przygoto-
wany do:  

  montażu urządzeń i insta-
lacji automatyki  

 uruchamiania urządzeń 
i instalacji automatyki 

 obsługi urządzeń i instalacji 
automatyki  

 przeglądów technicznych 
i konserwacji urządzeń i in-
stalacji automatyki  

 diagnostyki i remontu urzą-
dzeń i instalacji automatyki 

Technik robotyk 
Absolwent będzie posiadał 
umiejętności: 

  obsługi układów mecha-
nicznych i elektronicznych ro-
botów 

   dobierania i posługiwania 
się narzędziami do obróbki 
materiałów 

  wykonywania pomiarów 
wielkości mechanicznych 
i elektrycznych 

  czytania, wykonywania 
szkiców i rysunków elemen-
tów konstrukcji robotów, 

montowania, uruchamiania 
i obsługi układów mechanicz-
nych i elektronicznych robo-
tów 

  obsługiwania i eksploatacji 
robotów przemysłowych 

  programowania robotów 
przemysłowych, organizowa-
nia i wykonywania prac zwią-
zanych z konserwacją i dia-
gnostyką układów robotów 
przemysłowych oraz do pla-
nowania zadań związanych 
z produkcją zrobotyzowaną 

Automatyk 
Będzie przygotowany do : 

  montażu, uruchamiania 
i obsługiwania układów auto-
matyki przemysłowej: 

 montowania układów auto-
matyki przemysłowej 

 uruchamiania układów au-
tomatyki przemysłowej 

 obsługi układów automa-
tyki przemysłowej 

 organizowania prac związa-
nych z konserwacją, diagno-
styką i naprawą układów au-
tomatyki przemysłowej 

 wykonywania czynności 
związanych z konserwacją 
układów automatyki przemy-
słowej 

 wykonywania czynności 
związanych z diagnostyką 
i naprawą układów automa-
tyki przemysłowe

Elektryka, Elekrtonika i Energetyka 

 Elektryka i energetyka to nie 
wyłącznie męska domena 
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Technik technologii drewna 
Specjalista w tym zawodzie 
umie: 

 wykonywać wyroby 
z drewna i tworzyw drzewnych 

 wykonywać naprawy, reno-
wacje i konserwacje wyrobów 
stolarskich 

 planować procesy technolo-
giczne przetwarzania drewna 

 monitorować przebieg proce-
sów przetwarzania drewna 

Dekarz 
Potrafi: 

 wykonywać i rozebrać pokry-
cia dachowe 

 wykonać obróbki dekarskie 
i odwodnienia połaci dacho-
wych  

Stolarz 
Jest przygotowany do: 

 wykonywania wyrobów 
z drewna i tworzyw drzewnych 

 wykonywania napraw, reno-
wacji i konserwacji wyrobów 
stolarskich 

 przerabiania wyrobów 
z drewna i tworzyw drzewnych  

Cieśla 
Potrafi: 

 wykonywać konstrukcje 
drewniane 

 wykonywać formy i desko-
wanie elementów betonowych 
i żelbetonowych 

 wykonywać remonty i roz-
biórki konstrukcji drewnianych 
 

Tapicer 
Specjalista w tym zawodzie jest 
przygotowany do: 

 wykonywania wyrobów tapi-
cerowanych 

 wykonywania napraw i reno-
wacji wyrobów tapicerowa-
nych 

Drewno

Stolarstwo daje wiele możliwości zatrudnienia, a fachowcy są 
bardzo poszukiwani   
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