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.54. Przygotowywanie oraz
wykonywanie prac graficznych i
publikacji cyfrowych
- AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka
druków
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

TECHNIK GRAFIKI i POLIGRAFII
CYFROWEJ
Masz fantazję? Posiadasz zmysł plastyczny? Masz ambicję tworzyć projekty
graficzne przy użyciu programów komputerowych? Chcesz przygotowywać
materiały do druku, składać gazety i czasopisma czy projektować strony
www?
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to zawód dla Ciebie. Nauczymy Cię jak
tworzyć i edytować grafikę, budować animacje czy efekty specjalne.
To zawód dla młodych, kreatywnych ludzi, którzy nie wyobrażają sobie świata
bez komputera!

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
- przygotowanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej
- prowadzenie procesów drukowania cyfrowego
- przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych
- obróbka druków, ocena jakości, wybór wykończenia druku
- prowadzenie procesów drukowania przestrzennego 3D
- obróbka przestrzennych druków 3D

A CO PO TECHNIKUM?

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Projektowanie graficzne
- Projektowanie publikacji
- Drukowanie cyfrowe
- Modelowanie i drukowanie 3 D
- Podstawy poligrafii
- Podstawy projektowania graficznego
- Podstawy projektowania publikacji
- Maszyny i urządzenia cyfrowe
- Rysunek techniczny
- Język obcy zawodowy
- Działalność gospodarcza
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Kompetencje społeczne i organizacja
zespołów

DODATKOWE KURSY
W trakcie nauki na kierunku Technik grafiki
i poligrafii cyfrowej możesz wziąć udział
w różnych kursach, między innymi:
- Obróbka graficzna zdjęć
- Adobe Photoshop
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Jako absolwent kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej możesz iść dalej na
studia lub do szkoły policealnej albo rozpocząć pracę w miejscach takich jak:
- drukarnie cyfrowe i offsetowe
- wydawnictwa, media (prasa)
- agencje reklamowe, eventowe, koncertowe
- agencje public relations
- firmy projektujące strony internetowe

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- AU.54. – pod koniec drugiego półrocza klasy III,
- AU.55. – pod koniec pierwszego półrocza 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.
agencje reklamowe, drukarnie offsetowe i cyfrowe, działy marketingu .

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!
- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia

www.technikum.pl

