
 

 TECHNIK INFORMATYK  

 

Kwalifikacja: INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

                         peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych  

Kwalifikacja: INF.03  Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami  

                         internetowymi oraz bazami danych      

     

Okres kształcenia: 

INF.02 – 1 rok (podbudowa: szkoła średnia)  

INF.03 – 1 rok (podbudowa: szkoła średnia) *warunek: ukończony kurs INF.02 

 

Tryb nauczania: 

System zaoczny (zajęcia odbywają się w soboty i  niedziele; 2-3 weekendy w  m-cu) 

 

Wymagania: 

- ukończone 18 lat 

- wykształcenie średnie 

 

Dokumenty: 

- podanie + klauzula 

- świadectwo szkoły średniej 

- 1 zdjęcie 

- zaświadczenie lekarskie ( skierowanie na druku szkolnym) 

- 30 zł wpisowe  

 

 Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje zaświadczenie.  

 Kurs kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu (INF.02, INF.03) 

uprawnia do otrzymania dyplomu Technika informatyka. 

 

 

 

 



Przedmioty realizowane na INF.02 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podstawy informatyki  

 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 

 Eksploatacja urządzeń peryferyjnych 

 Naprawa urządzeń techniki komputerowe 

 Montaż  i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej 

 Eksploatacja urządzeń sieciowych 

 Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi 

 Język obcy zawodowy 

 

Przedmioty realizowane na INF.03 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Projektowanie stron internetowych  

 Projektowanie i administrowanie bazami danych 

 Programowanie aplikacji internetowych  

 Język obcy zawodowy 

 

Opis zawodu: 

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu  

i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności 

tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, 

zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów 

komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość 

teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych 

usterek.  

Możliwości zatrudnienia.  

Absolwenci Technikum Informatycznego mogą szukać pracy w różnorodnych firmach.  

Możliwości są ogromne i na pewno dużo większe niż winnych zawodach. Jest oczywiste, że  

informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również 

stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż.  

Wśród nich mogą być:  

- ośrodki obliczeniowe  

- instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego  



-firmy sprzedające sprzęt komputerowy  

-firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe  

-punkty serwisowe sprzętu komputerowego  

-wydawnictwa i drukarnie  

-studia graficzne i dźwiękowe  

-studia telewizyjne i filmowe  

-przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.  

 

 

 


