ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA
cykl kształcenia: 4 lata
symbol cyfrowy zawodu: 331403
Innowacja pedagogiczna: „Makler giełdowy”

Kwalifikacje
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 Prowadzenie rachunkowości
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
Języki obce: angielski, niemiecki – do wyboru
Geografia, Matematyka
Tu zdobędziesz umiejętności:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2. organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków;
3. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
4. sporządzania planów, analiz i sprawozdań;
5. prowadzenia rachunkowości;
6. dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych;
7. przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
8. wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań finansowych z działalności podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Podstawy ekonomii
2. Ekonomiczno-prawne podstawy funkcjonowania jednostek gospodarczych
3. Rachunkowość
4. Analiza finansowa
5. Język obcy zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.
2.
3.
4.
5.

Pracownia ekonomiczna
Księgowość małych firm
Kadry i płace
Biuro rachunkowe
Praktyki zawodowe

Innowacja pedagogiczna: „Makler giełdowy”
Program innowacji „Makler giełdowy” pozwoli na nabycie umiejętności z zakresu
działalności maklerskiej oraz poznanie możliwości, jakie daje rynek kapitałowy.
Uczniowie będą mieli możliwość prowadzenia wirtualnej inwestycji na własny
rachunek oraz zarządzania portfelem instrumentów finansowych notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych, a tym samym będą kształtowali postawy maklera
giełdowego, jako osoby odpowiedzialnej, działającej zgodnie z etyką zawodową.
Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów w pracowni komputerowej,
z wykorzystaniem dostępu do notowań giełdowych za pomocą Szkolnej Internetowej
Gry Giełdowej. Planowane są wyjazdy na Warszawską Giełdę Papierów
Wartościowych, do domów maklerskich, banków.
Osoby znające rynek kapitałowy znajdują zatrudnienie nie tylko w domach
maklerskich, ale także w funduszach inwestycyjnych, bankach, towarzystwach
ubezpieczeniowych czy w firmach doradczych.
Miejsca odbywania praktyk:
1.
2.
3.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste
warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).
Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów
są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Perspektywy zatrudnienia - ekonomista – zawód zawsze potrzebny i na czasie.
Jest to zawód właściwie uniwersalny, jeżeli brać pod uwagę zatrudnienie. Ekonomiści
bowiem są chętnie widziani we wszystkich podmiotach gospodarczych.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik
ekonomista znajdzie pracę w kraju i za granicą jako :
1. technik ekonomista,
2. doradca podatkowy,
3. doradca finansowy,
4. doradca giełdowy,
5. pracownik finansowy,
6. pracownik biura maklerskiego,
7. agent ubezpieczeniowy,
8. księgowy,
9. menedżer,
10. pracownik banku,
11. sekretarka,
12. pośrednik pracy,
13. asystent, -ka prezesa, dyrektora,

Miejsca pracy:
1. urzędy administracji państwowej i samorządowej,
2. banki,
3. urzędy skarbowe,
4. instytucje ubezpieczeniowe,
5. biura rachunkowe,
6. jednostki samorządu terytorialnego,
7. agencje celne,
8. przedsiębiorstwa produkcyjne,
9. firmy usługowe i handlowe,
10. prowadzenie działalności gospodarczej.
Co po technikum?
Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie
kontynuować naukę na studiach wyższych.
Będzie mógł również uzupełnić swoje
lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
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Procedura zdobywania uprawnień zawodowych
W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.
Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec III klasy, zaś ostatni w styczniulutym klasy IV.
Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację
w zawodzie.
Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i szkołę otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik ekonomista. Posiadany dyplom pomoże w poszukiwaniach zatrudnienia
i świadczy o umiejętnościach ucznia.
Uczeń który uzyska dyplom technika ekonomisty, aby zdobyć drugi zawód np. technika
rachunkowości będzie mógł na kwalifikacyjnym kursie zawodowym potwierdzić
dodatkową kwalifikację A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.
Wówczas będzie miał dwa zawody.
Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

