Technik informatyk

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodzie

TECHNIK INFORMATYK

Jedynym warunkiem przyjęcia na kursy jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz
dotychczasowe wykształcenie!

Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie
technika.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwijąa osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji
zawodowych i dyplomu technika informatyka.

Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu od godz. 13:30. Możliwość zajęć w soboty.
Zajęcia są bezpłatne.
Kształcenie w zawodzie technik informatyk ma na celu przygotowanie do sprawnego
wykonywania typowych zadań na wszystkich stanowiskach pracy wymagających zastosowań
komputerów, wykonującego prostsze zadania instalowania i obsługi gotowych systemów
aplikacyjnych itp. Obowiązują przedmioty: Urządzenia Techniki Komputerowej, Systemy
Operacyjne, Sieci Komputerowe, Tworzenie Stron Internetowych, Bazy Danych, Język
angielski, Podstawy prawa gospodarczego, BHP.

Część zajęć realizwoana jest "bez wychodzenia z domu" za pomocą platformy
e-learning

Zapraszamy osoby z różny stopniem opanowania komputera, zajęcia dostosowywane są do
indywidualnych potrzeb słuchaczy.
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Słuchacze stopniowo uczą się m.in: składać zestawy komputerowe; diagnozować i usuwać
usterki sprzętowe oraz programowe; obsługiwać programy biurowe typu Office; instalować i
administrować systemy operacyjne (Windows i Linux, systemy serwerowe Windows Server,
Linux Server); instalować i obsługiwać oprogramowanie różnego typu; instalować i obsługiwać
sieci komputerowe przewodowe i radiowe; posługiwać się programami graficznymi (np.
Photoshop, Gimp, Corel); tworzyć strony WWW; programować, tworzyć bazy danych.

Nasi absolwenci pracują m.in. jako administratorzy systemów komputerowych, serwisanci
sprzętu, instalatorzy sieci komputerowych, graficy komputerowi, pracownicy biurowi.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie technik informatyk, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową
komisję egzaminacyjną.

Po ukończonym u nas kursie otrzymują Państwo Certyfikat ukończenia kursu z danej
kwalifikacji.

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą przystąpić do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, a po ich zdaniu
otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

Zawód technik informatyk podzielony jest na 2 kwalifikacje:
- INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
lokalnych sieci komputerowych
- INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych
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Jeżeli Państwo mieliby jakieś pytania, to szczegółowych informacji dotyczących kształcenia w
zawodzie technika informatyka udziela bezpośrednio prowadzący zajęcia e-mail: cku12345@w
p.pl
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