TECHNIK GRAFIKI i POLIGRAFII
CYFROWEJ
DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. świadectwa potwierdzające kwalifikację
w zawodzie wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną (OKE)
po zdanych egzaminach:
- PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie
prac graficznych i publikacji cyfrowych
- PGF.05. 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
OKE dla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

Masz fantazję? Posiadasz zmysł plastyczny? Chcesz tworzyć projekty
graficzne przy użyciu programów komputerowych? Marzy Ci się
przygotowywanie materiałów do druku, składanie gazet i czasopism lub
projektowanie stron www? A może pasjonuje Cię drukowanie modeli? Jeśli
tak, zostań technikiem grafiki i poligrafii cyfrowej!
Jeśli kreatywne wyzwania napędzają Cię do działania, a do tego nie
wyobrażasz sobie świata bez komputera, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

NAUCZYSZ SIĘ:
- przygotowywać teksty i prace graficzne do druku oraz publikacji elektronicznej
- prowadzić procesy drukowania cyfrowego
- przygotowywać materiały cyfrowe do wykonania projektów graficznych
- wykonywać obróbkę druków, oceniać jakość i wybierać wykończenie druku
- prowadzić procesy drukowania przestrzennego 3D
- wykonywać obróbkę przestrzennych druków 3D

TECHNIKUM - SAME KORZYŚCI!
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
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Podstawy poligrafii
- Przygotowanie materiałów graficznych
- Projektowanie prac graficznych i publikacji
- Przygotowanie prac graficznych do
drukowania i publikacji
- Drukowanie cyfrowe
- Planowanie i kontrolowanie produkcji
poligraficznej
- Drukowanie 3D
- Język obcy zawodowy
- Kompetencje personalne i społeczne
- Organizacja pracy małych zespołów
- Bezpieczeństwo i higiena pracy

DODATKOWE KURSY
W trakcie nauki możesz wziąć udział
w różnych kursach, między innymi:
- Obróbka graficzna zdjęć
- Adobe Photoshop

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- PGF.04 – pod koniec pierwszego półrocza klasy III,
- PGF.05 – pod koniec pierwszego półrocza klasy V.
Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz., może ulec zmianie):
w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu
Miejsce realizacji praktyk zawodowych: 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

