TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
klasa patronacka Canon

DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM

Lubisz robić zdjęcia i sprawia Ci przyjemność ich obróbka i publikowanie
w sieci? Marzy Ci się zawód fotografa? Jeśli tak, to Technik fotografii
i multimediów to kierunek dla Ciebie!

1. świadectwo ukończenia szkoły
2. certyfikat kwalifikacji zawodowej
- AUD.02 REJESTRACJA, OBRÓBKA
I PUBLIKACJA OBRAZU
- AUD.05 REALIZACJA PROJEKTÓW
GRAFICZNYCH I MULTIMEDIALNYCH
wydane przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
3. państwowy dyplom zawodowy wydany
przez OKE w przypadku zdania egzaminów
zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKE dla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

Dzięki patronatowi Canon, światowego lidera w branży fotograficznej, tylko
u nas znajdziesz najlepszy sprzęt tej firmy – dokładnie taki sam, jakim robią
zdjęcia prawdziwi zawodowcy.
Dodatkowo nauczysz się tworzenia profesjonalnych projektów multimedialnych oraz weźmiesz udział w warsztatach prowadzonych przez
specjalistów z firmy Canon.
Zapisz się już dziś, zdobądź dyplom technika fotografii i połącz swoją pasję
z pracą!

NAUCZYSZ SIĘ:
- robić zdjęcia cyfrowe i analogowe,
- profesjonalnie obrabiać zdjęcia i je publikować
- organizować plan zdjęciowy, posługiwać się sprzętem fotograficznym
i oświetleniem
- przygotowywać cyfrowe materiały graficzne do projektów graficznych
- tworzyć i publikować projekty multimedialne

TECHNIKUM - SAME KORZYŚCI!

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Teoria obrazu fotograficznego
- Urządzenia i sprzęt w fotografii

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

- Cyfrowe technologie multimedialne
- Techniki fotograficzne
- Cyfrowa obróbka obrazu
- Przygotowanie materiałów cyfrowych
- Projekty multimedialne
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Język angielski zawodowy

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

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- AUD.02 odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III
- AUD.05 odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V
Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.):
w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu
w miejscach takich jak: zakłady fotograficzne, studia graficzne, studia reklamowe,
redakcje czasopism, redakcje wydawnictw, firmy public relations i inne firmy
wykorzystujące techniki fotograficzne oraz w innych podmiotach stanowiących
potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

www.technikum.pl

