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ТЕХНІК-ЕКОНОМІСТ

ТЕХНІК ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ

Потрібен у кожній компанії!

Це робота для тих, хто цікавиться світом!
Під час навчання учні технікуму вивчають:
- загальноосвітні навчальні дисципліни,
- розширені навчальні дисципліни (географія та англ. мова),
- професійні навчальні дисципліни.
Програма занять передбачає 8 тижнів професійної практики (у
III та IV класі) у компаніях туристичного сектору.
У III та V класі проводяться кваліфікаційні іспити за
спеціальністю HGT.07. і HGT.08.
Випускники отримують диплом, виданий ЦЕК, який
підтверджує професійну кваліфікацію ТЕХНІК ОРГАНІЗАЦІЇ
ТУРИЗМУ, та сертифіковані додатки (Europass) польською
та англійською мовою, що дозволяє їм працювати за кордоном.

Навчальні
дисципліни, які
враховуються у
процесі набору:
- польська мова,
- математика,
- географія,
Учні КШЕіСП беруть участь у проектах
- інформатика. підтримки професійно-технічної та загальної
освіти, що фінансуються Європейським Союзом,
вони мають можливість здобути нові,
сертифіковані навички, що підвищує їхні шанси
на ринку праці.

Завітайте на www.zseiu.pl
Стежте за нами у соцмережах

ПРИЄДНАЙТЕСЯ ДО НАС !

Під час навчання учні технікуму вивчають:
- загальноосвітні навчальні дисципліни,
- розширені навчальні дисципліни (географія та математика),
- професійні навчальні дисципліни.
Програма занять передбачає 8 тижнів професійної практики
(у III та IV класі) у компаніях економічного сектору.
Навчальні
У III та V класі проводяться кваліфікаційні іспити за
дисципліни, які спеціальністю EKA.04. і EKA.05.
враховуються у Випускники отримують диплом, виданий ЦЕК, який
процесі набору: підтверджує професійну кваліфікацію ТЕХНІК-ЕКОНОМІСТ,
- польська мова, та сертифіковані додатки (Europass) польською
та англійською мовою, що дозволяє їм працювати за
- математика,
кордоном.

- географія,
- інформатика.

Учні КШЕіСП беруть участь у проектах
підтримки професійно-технічної та загальної
освіти, що фінансуються Європейським Союзом,
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на ринку праці.

Завітайте на www.zseiu.pl
Стежте за нами у соцмережах

ПРИЄДНАЙТЕСЯ ДО НАС !

У 2022/23 навчальному році запрошуємо до ТЕХНІКУМУ №2.

ТЕХНІК РЕКЛАМИ
клас під патронатом

РЕКЛАМА = ІДЕЯ + ПРОЕКТ + ВИКОНАННЯ
Під час навчання учні технікуму вивчають:
- загальноосвітні навчальні дисципліни,
- розширені навчальні дисципліни (географія та англ. мова),
- професійні навчальні дисципліни.
Навчальні
дисципліни, які Програма занять передбачає 8 тижнів професійної практики
(у III та IV класі) у компаніях зі сектору реклами.
враховуються у У III та V класі проводяться кваліфікаційні іспити за
процесі набору: спеціальністю PGF.07. і PGF.08.
- польська мова, Випускники отримують диплом, виданий ЦЕК, який
підтверджує професійну кваліфікацію ТЕХНІК РЕКЛАМИ, та
- математика,
сертифіковані додатки (Europass) польською та англійською
- інформатика, мовою, що дозволяє їм працювати за кордоном.

- образотворче
мистецтво.

Учні КШЕіСП беруть участь у проектах
підтримки професійно-технічної та загальної
освіти, що фінансуються Європейським Союзом,
вони мають можливість здобути нові,
сертифіковані навички, що підвищує їхні шанси
на ринку праці.
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ТЕХНІК-ЛОГІСТ
клас під патронатом

Завдяки логістам компанії заробляють більше за
інших!
Під час навчання учні технікуму вивчають:
- загальноосвітні навчальні дисципліни,
Навчальні
- розширені навчальні дисципліни (географія та англ. мова),
дисципліни, які - професійні навчальні дисципліни.
враховуються у Програма занять передбачає 8 тижнів професійної практики
процесі набору: (у III та IV класі) у компаніях зі сектору логістики.
У III та V класі проводяться кваліфікаційні іспити за
- польська мова, спеціальністю SPL.01. і SPL.04.
Випускники отримують диплом, виданий ЦЕК, який
- математика,
- інформатика, підтверджує професійну кваліфікацію ТЕХНІК-ЛОГІСТ, та
сертифіковані додатки (Europass) польською та англійською
- географія.
мовою, що дозволяє їм працювати за кордоном.

Учні КШЕіСП беруть участь у проектах підтримки
професійно-технічної та загальної освіти, що
фінансуються Європейським Союзом, вони мають
можливість здобути нові, сертифіковані навички,
що підвищує їхні шанси на ринку праці.

Завітайте на www.zseiu.pl
Стежте за нами у соцмережах

ПРИЄДНАЙТЕСЯ ДО НАС !

