TECHNIK EKONOMISTA
1.
Technik ekonomista to osoba ceniona na rynku pracy, posiadająca umiejętności
samodzielnego
rozwiązywania
problemów
występujących
we
współczesnych
przedsiębiorstwach. Zawód daje wiele możliwości własnego rozwoju.
2.

Informacje dodatkowe

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista:
uzyskują dodatkowe kwalifikacje m.in. kurs obsługi programów Comarch Optima,
kurs obsługi Excel dla średniozaawansowanych
poszerzają wiedzę i umiejętności podczas praktyk zawodowych w urzędach,
sektorze bankowym biurach rachunkowych oraz działach finansów i księgowości
przedsiębiorstw;
rozwijają swoje zainteresowania poprzez udział w projektach i warsztatach, m.in.:
 „Lekcje z ZUS” we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 „Przedsiębiorczość w praktyce” - we współpracy z NBP, ZUS, Urzędem
Skarbowym oraz Urzędem Marszałkowskim i WUP.
 warsztatach przeprowadzonych przez przedstawicieli WSIZ z Rzeszowa
biorą udział w konkursach i olimpiadach zawodowych, m.in. w:
 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich,
 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedsiębiorczości,
 Olimpiadzie o Ubezpieczeniach Społecznych,
 Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej,
 Turnieju Wiedzy o Bankowości.
3.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia
Kwalifikacja 1: AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Kwalifikacja 2: AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Dodatkowo absolwent otrzymuje suplement Europass w języku angielskim- dokument
potwierdzający umiejętności, honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

4.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista
będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w
zakresie:
 planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 obliczania podatków,
 prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 prowadzenia rachunkowości,
 wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z
działalności podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą.

Absolwenci, po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na dowolnie
wybranym kierunku studiów m.in. związanych z ekonomią, np.:
 Ekonomia,
 Zarządzanie,
 Rachunkowość,
 Finanse i bankowość,
 Ekonomika menedżerska,
 Stosunki międzynarodowe,
 Zarządzanie zasobami ludzkimi.

5.

6.

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:
 biurach rachunkowych,
 urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 działach finansowych przedsiębiorstw,
 bankach,
 biurach maklerskich,
Może również prowadzić własną firmę.
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia edukacyjne teoretyczne prowadzone są w salach lekcyjnych.
Kształtowanie umiejętności odbywa się na zajęciach praktycznych w specjalistycznych
pracowniach ekonomiczno-informatycznych, wyposażonych w stanowiska komputerowe
z oprogramowaniem magazynowo-sprzedażowym, kadrowo- płacowym, finansowoksięgowym oraz pakietem standardowych programów biurowych MS Office.

Uczniowie podczas zajęć praktycznych w różnych działach funkcjonowania firmy:

SEKRETARIAT

DZIAŁ ANALITYKI
FINANSOWEJ

DZIAŁ MARKETINGU

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

DZIAŁ KADR

Pracownie dodatkowo wyposażone są w biblioteczkę zawodową, druki akcydensowe oraz
30 pakietów podręczników szkolnych do zawodu technik ekonomista.

Ucziowie podczas praktyk zawodowych

