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TECHNIK
ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK EKONOMISTA
Jest potrzebny w każdej firmie!

To praca dla ludzi ciekawych świata!

Przedmioty
punktowane
w rekrutacji:
- język polski,
- matematyka,
- geografia,
- informatyka.

W trakcie nauki uczniowie technikum realizują:
- przedmioty ogólnokształcące,
- przedmioty rozszerzone (geografia i j.angielski),
- przedmioty zawodowe.
W programie zajęć przewidziano 8 tygodni praktyk zawodowych
(w klasie III i IV) w firmach z branży turystycznej.
W klasie III i V przeprowadzane są egzaminy zawodowe
w kwalifikacjach HGT.07. oraz HGT.08.
Absolwenci otrzymują dyplom wydany przez CKE potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI oraz
certyfikowane suplementy (Europass) w języku polskim
i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

Uczniowie ZSEiU uczestniczą w projektach
wspomagających kształcenie zawodowe i ogólne
finansowanych ze środków Unii Europejskiej, mają
możliwość zdobycia nowych, certyfikowanych
umiejętności zwiększających ich szanse na rynku
pracy.

DOŁĄCZ DO NAS !

Zajrzyj na www.zseiu.pl
Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Przedmioty
punktowane
w rekrutacji:
- język polski,
- matematyka,
- geografia,
- informatyka.

W trakcie nauki uczniowie technikum realizują:
- przedmioty ogólnokształcące,
- przedmioty rozszerzone (geografia i matematyka),
- przedmioty zawodowe.
W programie zajęć przewidziano 8 tygodni praktyk zawodowych
(w klasie III i IV) w firmach z branży ekonomicznej.
W klasie III i V przeprowadzane są egzaminy zawodowe
w kwalifikacjach EKA.04. oraz EKA.05.
Absolwenci otrzymują dyplom wydany przez CKE
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA
oraz certyfikowane suplementy (Europass) w języku polskim
i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

Uczniowie ZSEiU uczestniczą w projektach
wspomagających kształcenie zawodowe i ogólne
finansowanych ze środków Unii Europejskiej, mają
możliwość zdobycia nowych, certyfikowanych
umiejętności zwiększających ich szanse na rynku
pracy.

DOŁĄCZ DO NAS !

Zajrzyj na www.zseiu.pl
Obserwuj nas w mediach społecznościowych
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TECHNIK REKLAMY

TECHNIK LOGISTYK
klasa pod patronatem

klasa pod patronatem

Przedmioty
punktowane
w rekrutacji:
- język polski,
- matematyka,
- informatyka,
- plastyka.

REKLAMA = POMYSŁ + PROJEKT + WYKONANIE

Dzięki logistykom firmy zarabiają więcej niż inne!

W trakcie nauki uczniowie technikum realizują:
- przedmioty ogólnokształcące,
- przedmioty rozszerzone (geografia i j.angielski),
- przedmioty zawodowe.
W programie zajęć przewidziano 8 tygodni praktyk zawodowych
(w klasie III i IV) w firmach z branży reklamowej.
W klasie III i V przeprowadzane są egzaminy zawodowe
w kwalifikacjach PGF.07. oraz PGF.08.
Absolwenci otrzymują dyplom wydany przez CKE potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie TECHNIK REKLAMY oraz certyfikowane
suplementy (Europass) w języku polskim i angielskim
umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

W trakcie nauki uczniowie technikum realizują:
- przedmioty ogólnokształcące,
- przedmioty rozszerzone (geografia i j.angielski),
- przedmioty zawodowe.
W programie zajęć przewidziano 8 tygodni praktyk zawodowych
(w klasie III i IV) w firmach z branży logistycznej.
W klasie III i V przeprowadzane są egzaminy zawodowe
w kwalifikacjach SPL.01. oraz SPL.04.
Absolwenci otrzymują dyplom wydany przez CKE potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie TECHNIK LOGISTYK oraz certyfikowane
suplementy (Europass) w języku polskim i angielskim
umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

Uczniowie ZSEiU uczestniczą w projektach
wspomagających kształcenie zawodowe i ogólne
finansowanych ze środków Unii Europejskiej, mają
możliwość zdobycia nowych, certyfikowanych
umiejętności zwiększających ich szanse na rynku
pracy.

DOŁĄCZ DO NAS !

Zajrzyj na www.zseiu.pl
Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Przedmioty
punktowane
w rekrutacji:
- język polski,
- matematyka,
- informatyka,
- geografia.

Uczniowie ZSEiU uczestniczą w projektach
wspomagających kształcenie zawodowe i ogólne
finansowanych ze środków Unii Europejskiej, mają
możliwość zdobycia nowych, certyfikowanych
umiejętności zwiększających ich szanse na rynku
pracy.

DOŁĄCZ DO NAS !

Zajrzyj na www.zseiu.pl
Obserwuj nas w mediach społecznościowych

