TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
TECHNIKUM

DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. świadectwa potwierdzające kwalifikację
w zawodzie wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną (OKE)
po zdanych egzaminach:
- AU.23. Rejestracja, obróbka
i publikacja obrazu
- AU.28. Realizacja projektów
multimedialnych
3. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku
zdania egzaminów zawodowych z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKEdla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

klasa patronacka Canon

Chcesz w przyszłości profesjonalnie zajmować się fotografią i obróbką zdjęć?
To kierunek dla Ciebie! Dodatkowo nauczysz się tworzenia profesjonalnych
projektów multimedialnych oraz weźmiesz udział w szkoleniach pod okiem
specjalistów światowej marki Canon i będziesz się uczyć na profesjonalnym
sprzęcie tej firmy.
Zapisz się już dziś, ponieważ pomimo rosnącej popularności fotografii,
niewiele jest osób, które mogą pochwalić się państwowym dyplomem
technika fotografii.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
- techniki wykonywania fotografii cyfrowej i analogowej oraz korekta, obróbka,
montaż i publikacja zdjęć
- organizowanie planu zdjęciowego i posługiwanie się sprzętem fotograficznym
- przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych
- wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych

A CO PO TECHNIKUM?

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Język angielski zawodowy

Jako absolwent kierunku Technik fotografii i multimediów będziesz mógł podjąć
pracę w:
- agencjach prasowych, fotograficznych i reklamowych, redakcjach czasopism
- laboratoriach naukowobadawczych, kryminalistycznych, medycznych,
archeologicznych lub geologicznych
- wydawnictwach i drukarniach, telewizji i wytwórniach filmowych
- usługowych, profesjonalnych i przemysłowych laboratoriach fotograficznych
- zakładach przemysłu fotooptycznego, optycznego i fotochemicznego
- przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym
- ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach
- własnym zakładzie fotograficznym

- Kompetencje społeczne i organizacja pracy
zespołów
- Rysunek techniczny

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM

- Teoria obrazu fotograficznego
- Estetyka i historia fotografii
- Urządzenia i sprzęt w fotografii
- Kompozycja obrazu
- Cyfrowe technologie multimedialne
- Techniki fotograficzne
- Cyfrowa obróbka obrazu
- Przygotowanie materiałów cyfrowych

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- AU.23. – pod koniec drugiego semestru klasy III,
- AU.28. – pod koniec pierwszego semestru IV klasy.
Praktyki zawodowe odbywają się w II semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu
zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np.
studia fotograficzne, zakłady fotograficzne, agencje reklamowe, punkty wywoływania
zdjęć.

- Projekty multimedialne

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

DODATKOWE KURSY
W trakcie nauki na kierunku Technik fotografii
i multimediów uczniowie mogą wziąć udział
w różnych kursach, między innymi:
- Obróbka graficzna zdjęć
- Adobe Photoshop
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- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia

www.technikum.pl

