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POLICEALNE STUDIUM PROMOCJA – TECHNIK INFORMATYK
Dwuletni, bezpłatny kierunek dla osób zainteresowanych szeroko pojętą informatyką,
programowaniem i projektowaniem stron internetowych. Słuchacze uczą się tworzyć bazy
danych i sieci komputerowe oraz administrować nimi, montować i naprawiać komputery
oraz urządzenia peryferyjne.
Składa się z trzech kwalifikacji:
E.12 montaż i eksploatacja komputerów
E.13 projektowanie sieci komputerowych i administrowanie nimi
E.14 tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie nimi
W trakcie nauki słuchacze przystępują do zewnętrznych egzaminów z kwalifikacji
zawodowych i uzyskują tytuł technika.
W programie nauczania m.in:
 systemy operacyjne i administrowanie nimi,
 budowa i naprawa komputera,
 projektowanie sieci komputerowych i administrowanie nimi,
 konfigurowanie urządzeń sieciowych,
 oprogramowanie biurowe,
 multimedia i grafika komputerowa na użytek internetu,
 projektowanie i programowanie stron internetowych,
 języki programowania,
 programowanie strukturalne, obiektowe,
 tworzenie baz danych i administrowanie nimi,
 język angielski,
 prowadzenie działalności gospodarczej.
Słuchacze mogą zapisać się na dodatkowe zajęcia specjalizacyjne:
- z grafiki komputerowej (Illustrator, Photoshop),
- z projektowania stron www (Flash)
- z animacji komputerowych (3dStudio Max).
Systemy nauczania:
 dzienny – zajęcia odbywają się 4 dni w tygodniu w godz. 8.30 – 16.00
(ok. 25 h tygodniowo);
 wieczorowy – zajęcia odbywają się 2-3 dni w tygodniu w godz. 16.30 – 21.30 + dwie
soboty w miesiącu (ok. 10-15 h tygodniowo);
 zaoczny – zajęcia 2 razy w miesiącu w weekendy w godz. 8.30-18.00
(9 zjazdów, 16 h/zjazd).
Każdy student w naszej szkole otrzymuje legitymację, która uprawnia do zniżek. Wydajemy
również zaświadczenia do ZUS, MOPS i UP.
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ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK: TECHNIK INFORMATYK
Warunki przyjęcia: wiek kandydata bez ograniczeń, decyduje kolejność zgłoszeń
Potrzebne dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, ankieta (wypełniona w
sekretariacie szkoły lub na stronie promocja.edu.pl), 3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o
możliwości kształcenia się na wybranym kierunku, ksero dowodu osobistego.
Opłaty: Nauka na kierunkach z tytułem technika jest bezpłatna. Szkoła otrzymuje
dofinansowane z Urzędu Miasta dla studentów, których frekwencja na zajęciach wynosi
ponad 50%. Nie pobieramy wpisowego!

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca na kierunkach!
Jeśli jesteś zainteresowany nauką w Promocji, przed złożeniem dokumentów zarezerwuj
miejsce! Zadzwoń lub napisz e-mail, podając swoje imię i nazwisko, nazwę kierunku, e-mail
oraz nr telefonu.
___________________________________________________________________________
NASZA OFERTA:
Kierunki roczne:
-

reklama i grafika komputerowa
grafika komputerowa
dekoracja wnętrz
tworzenie aplikacji internetowych w praktyce
florysta
technik usług pocztowych i finansowych

Kierunki dwuletnie:
-

technik informatyk (specjalizacje z grafiki komputerowej, projektowania stron www,
animacji komputerowych)
technik administracji
technik rachunkowości
technik BHP
technik usług kosmetycznych
technik archiwista
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