TECHNIK INFORMATYK
technologie chmurowe Microsoft

DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKO CZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. świadectwa potwierdzające kwalifikację
w zawodzie wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną (OKE)
po zdanych egzaminach:
- EE.08. Montaż i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i sieci
- EE.09. Programowanie, tworzenie
i administrowanie stronami
internetowymi i bazami danych
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

Jeżeli pasjonujesz się komputerami, grami komputerowymi, nowymi technologiami,
aplikacjami, stronami www i szeroko rozumianym IT, zawód technik informatyk jest
właśnie dla Ciebie. Jeśli już zdecydujesz się nim zostać, w naszym technikum
otrzymasz nowoczesne kształcenie najwyższej jakości – dzięki współpracy z takimi
firmami jak Microsoft i Cisco, które są światowymi liderami branży IT.
Co zyskasz?
- możliwość bezpłatnego uzyskania odpłatnych międzynarodowych certyfikatów
MOS (Microsoft Office Specialist) i MTA (Microsoft Technology Associate)
- dodatkowe godziny w programie na zajęcia z wykorzystaniem usług Office 365
- dla każdego Office 365 gratis
Poza tym odkąd TEB Edukacja stała się Akademią CISCO, w ramach Cisco
Networking Academy możesz nauczyć się projektować, rozwijać i utrzymywać sieci
komputerowe.

WIEDZA I UMIEJ TNO CI ABSOLWENTA
- przygotowuje stanowiska komputerowe do pracy, użytkuje urządzenia peryferyjne
komputera osobistego, naprawia komputery osobiste
- projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe, konfiguruje lokalne urządzenia
sieciowe, administruje sieciowym systemem operacyjnym
- programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych
- projektowanie, tworzenie i administrowanie stronami WWW i systemami CMS
- projektowanie, tworzenie, administrowanie i użytkowanie bazami danych

A CO PO TECHNIKUM?

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Urządzenia techniki komputerowej
- Systemy operacyjne
- Lokalne sieci komputerowe
- Witryny i aplikacje internetowe
- Lokalne systemy baz danych
- Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
- Administracja systemami operacyjnymi
- Eskploatacja lokalnych sieci komputerowych
- Tworzenie i administrowanie bazami danych
- Aplikacje desktopowe i mobilne
- Tworzenie stron i aplikacji internetowych
- Język angielski zawodowy
- Kompetencje personalne i organizacja pracy
zespołów
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Działalność gospodarcza

DODATKOWE KURSY
W trakcie nauki na kierunku Technik informatyk
uczniowie mogą wziąć udział
w różnych kursach, między innymi:
- Obróbka graficzna zdjęć – Adobe Photoshop
- Grafika komputerowa
- Pozycjonowanie stron WWW

Jako absolwent kierunku Technik informatyk będziesz mógł podjąć pracę w:
- firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania
komputerowego oraz firmach administrujących sieciami komputerowymi
- działach obsługi informatycznej w przedsiębiorstwach
- punktach serwisowych, sklepach komputerowych, ośrodkach obliczeniowych
- we własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- EE.08. – pod koniec pierwszego półrocza klasy III,
- EE.09. – pod koniec pierwszego półrocza IV klasy.
Praktyki zawodowe łącznie trwają 8 tygodni i odbywają się w drugim semestrze
II klasy (160 godz. – 4 tyg.) oraz drugim semestrze III klasy (80 godz.) oraz pierwszym
semestrze IV klasy (80 godz.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy
właściwe dla nauczanego zawodu, np. firmy komputerowe, hurtownie sprzętu komputerowego, punkty serwisowe, wszelkie firmy posiadające działy informatyczne.

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