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Fotograf                    
Jest przygotowany do: 

 organizowania planu zdję-
ciowego 

 rejestrowania obrazu 
 kopiowania i obróbki obrazu 

Technik fotografii 
 i multimediów                                                                               
Jest przygotowany do:                                  

 wykonywania różnych 
zdjęć, np. legitymacyjnych, 
portretowych, obróbki foto-
chemicznej wykonanych 
przez siebie lub powierzo-
nych mu do obrobienia zdjęć                           

 wykorzystywania sprzętu 
fotograficznego i audiowizu-
alnego, techniki komputero-
wej, standardowego opro-
gramowania graficznego 

Technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej  
Jest przygotowany do:  

  projektowania i przygoto-
wywania materiałów graficz-
nych do druku  

 wykonywania i i realizowa-
nia projektów multimedial-
nych 

 wykonywania wydruków 
cyfrowych, w tym wydruków 
wielkoformatowych 

 obsługi nowoczesnego 
oprogramowania w zakresie 
grafiki 2D oraz 3D, maszyn 
drukarskich, programów 

komputerowych oraz urzą-
dzeń 
 
Technik procesów drukowania 
Absolwent będzie przygoto-
wany do:  

  sporządzania form druko-
wych 

 drukowania nakładu z form 
drukowych  

  planowania poligraficznych 
procesów produkcyjnych 

 kontrolowania przebiegu 
produkcji poligraficznej 

Operator  procesów 
 introligatorskich  
Potrafi: 

 wykonywać obróbkę dru-
ków luźnych 

 wykonywać oprawy 
  planować i kontrolować 

produkcję poligraficzną 

Drukarz offsetowy 
Absolwent będzie umiał mię-
dzy innymi: 

 drukować z użyciem flek-
sograficznych form druko-
wych 

  przygotować materiał 
do procesu drukowania flek-
sograficznego 

  przygotować maszyny 
fleksograficzne do drukowa-
nia 

Technik reklamy  
Potrafi:  

 organizować, prowadzić 
kampanie i tworzyć przekazy 
reklamowe   

 prowadzić sprzedaż pro-
duktów i usług reklamo-
wych, promować usługi  

 stosować programy kom-
puterowe wspomagające wy-
konywanie zadań 

 badać skuteczność reklamy 

Drukarz fleksograficzny  
Absolwent będzie przygoto-
wany do:  

  wykonywania fleksogra-
ficznych form drukowych  

  drukowania z użyciem 
fleksograficznych form dru-
kowych

Poligrafia, Fotografia i Reklama 
Technik pojazdów  
samochodowych 
Potrafi:  

 diagnozować oraz napra-
wiać elektryczne i elektro-
niczne układy pojazdów sa-
mochodowych 

 diagnozować i naprawiać 
podzespoły i zespoły pojaz-
dów samochodowych 

 organizować, nadzorować 
i prowadzić proces obsługi 
pojazdów samochodowych 

Blacharz  
samochodowy  
Absolwent będzie przygoto-
wany do:  

 oceniania stanu technicz-
nego nadwozia pojazdów sa-
mochodowych 

 naprawiania uszkodzo-
nych nadwozi pojazdów sa-
mochodowych 

 zabezpieczania antykoro-
zyjnego nadwozi pojazdów 
samochodowych 
 
Mechanik pojazdów  
samochodowych  
Absolwent będzie przygoto-
wany do:  

 diagnozowania podzespo-
łów i zespołów pojazdów sa-
mochodowych  

 napraw zespołów i podze-
społów pojazdów samocho-
dowych 

Lakiernik  
samochodowy 
Potrafi:  

 przygotować powierzchnie 
do nanoszenia powłok lakier-
niczych  

 przygotować powłoki la-
kiernicze  

  nanosić powłoki lakierni-
cze 

Mechanik  
motocyklowy 
Specjalista w tym zawodzie 
jest przygotowany do:  

 diagnozowania stanu ze-
społów i podzespołów moto-
cykli i ich naprawy 

Elektromechanik  
pojazdów samochodowych  
Potrafi:  

 diagnozować i naprawiać 
układy elektryczne i elektro-
niczne pojazdów 
Absolwent będzie przygoto-
wany do: 

 oceniania stanu technicz-
nego układów elektrycznych 
i elektronicznych pojazdów 
 samochodowych 

 naprawiania układów elek-
trycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych 

Kierowca mechanik  
Potrafi:  

 obsługiwać i użytkować 
środki transportu drogowego 
różnego typu 

Technik transportu kolejowego 
Absolwent będzie przygoto-
wany do:  

 organizacji i prowadzenia 
ruchu pociągów 

 planowania i realizacji 
przewozów kolejowych 

  planowania i organizowa-
nia pasażerskich i towaro-
wych przewozów kolejowych 
oraz zarządzania taborem ko-
lejowym 

 przygotowania do prze-
wozu, odprawy i przewozu 
przesyłek, ładunków oraz 
osób

Transport 

Technik budownictwa 
Jest przygotowany do:  

 wykonywania robót zbro-
jarskich i betoniarskich 

 wykonywania robót murar-
skich i tynkarskich 

 montażu konstrukcji bu-
dowlanych: stalowych, żelbe-
towych, drewnianych 

 sporządzania kosztorysów 
i przygotowywanie dokumen-
tacji przetargowej 

 organizowania i kontrolo-
wania robót budowlanych 

Technik robót wykończenio-
wych w budownictwie 
Potrafi:  

 zorganizować teren bu-
dowy 

 koordynować pracami 
związanymi z montażem 
rusztowań i wykonywaniem 
budowlanych robót wykoń-
czeniowych 

 sporządzić i kontrolować 
kosztorysy robót budowla-
nych 

Technik inżynierii sanitarnej 
Jest przygotowany do:  

 nadzorowania eksploatacji 
sieci wodociągowych 

 organizacji brygad wyko-
nawczych i prowadzenia bu-
dowy sieci gazowych w ra-
mach posiadanych upraw-
nień przeprowadzania prób 
szczelności i ciśnienia wyko-

nanych instalacji budowla-
nych i sieci komunalnych 

 sporządzania kalkulacji ro-
bót instalacyjnych i siecio-
wych, kosztorysów i ofert 
przetargowych 

Technik budowy dróg  
Potrafi:  

 sporządzić kosztorys i do-
kumentację przetargową 

 zorganizować roboty      
związane z budową i utrzyma-
niem dróg i obiektów mosto-
wych 

Monter stolarki budowlanej  
Jest przygotowany do:  

 montażu konstrukcji bu-
dowlanych, stalowych, żelbe-
towych i drewnianych 

Technik geodeta 
Specjalista w tym zawodzie 
potrafi:  

 wykonać pomiary sytu-
acyjne i wysokościowe oraz 
opracować ich wyniki 

 opracować mapy i profile te-
renu 

 opracować dane projektowe 
 wykonywać geodezyjne po-

miary kontrolne obiektów bu-
dowlanych i urządzeń tech-
nicznych 

 zakładać kataster nierucho-
mości 

 wykonywać prace geode-
zyjne związane z katastrem 

i gospodarką nieruchomo-
ściami 

 wykonywać pomiary reali-
zacyjne oraz geodezyjne in-
wentaryzacji powykonawczej 

Monter sieci  
i instalacji sanitarnych  
Jest przygotowany do:  

 wykonywania robót zwią-
zanych z budową i remontem 
sieci wodociągowych, kanali-
zacyjnych, gazowych, sieci 
ciepłowniczych i węzłów cie-
płowniczych 

 wykonywania robót zwią-
zanych z montażem i remon-
tem instalacji sanitarnych, 

wodociągowych, kanalizacyj-
nych, gazowych, grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych 

Monter zabudowy 
 i robót wykończeniowych 
w budownictwie 
Potrafi:  

 wykonać montaż systemów 
suchej zabudowy, ścian dzia-
łowych, sufitów podwiesza-
nych, konstrukcji dachowych, 
okładzin ściennych i płyt pod-
łogowych  

 wykonać roboty malarskie, 
tapeciarskie, posadzkarskie 
i okładzinowe 

Murarz - tynkarz 
Specjalista w tym zawodzie 
potrafi:  

 wykonać roboty murarskie 
i tynkarskie 

 wykonać zaprawy murar-
skie, tynkarskie i mieszanki 
betonowe 

 wykonać murowane kon-
strukcje budowlane oraz ich 
remonty i rozbiórki 

Technik geolog  
Jest przygotowany do:  

 wykonywania terenowych 
badań geologicznych, hydro-
geologicznych i geologiczno-
inżynierskich 

 wykonywania  
geologicznego dozoru wier-
ceń 

 wykonywania badań labo-
ratoryjnych minerałów, skał, 
wód i gruntów 

 określania przydatności 
obiektów geologicznych i gór-
niczych do celów agrotury-
stycznych 

Dekarz  
Potrafi:  

 wykonać i rozebrać pokry-
cia dachowe 

 wykonać obróbki dekarskie 
i odwodnienia połaci dacho-
wych

Budownictwo i Instalacje 

Specjaliści budownictwa są dziś na wagę złota 
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Specjaliści w branży samo-
chodowej wciąż są bardzo 
poszukiwani 
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Poligrafia oferuje wiele możli-
wości rozwoju zawodowego
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SZACUN DLA ZAWODOWCÓW


