
1. technik ekonomista - 30 miejsc 

2. technik hotelarstwa - 30 miejsc 

3. technik informatyk - 30 miejsc 

4. technik organizacji reklamy - 30 miejsc  

5. technik obsługi turystycznej - 30 miejsc 

6. technik w zawodzie kelner  - 30 miejsc 

7. technik żywienia i usług gastronomicznych  - 60 miejsc - NOWOŚĆ 

8.  

9. Technik hotelarstwa - to 

przyszłość 
10. Usługi hotelarskie, turystyczne, organizacja czasu wolnego, podróży, pośrednictwo 

między kulturą, turystyką i biznesem, kreowanie rozwoju i planowanie różnego 

rodzaju usług.  

Możliwość pracy : zakłady hotelarskie, sieci hotelowe, promy, samoloty, rotele, 

organy administracji samorządowej , branżowe organizacje i stowarzyszenia, 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej - to zawód dla kreatywnych, 

komunikatywnych, operatywnych i życzliwych.  

11. Góra ... Kierunki kształcenia ... 

12.  
13.   

14. Technik ekonomista - to duże 

możliwości na rynku 
15. Gospodarka rynkowa, prace ekonomiczno-biurowe, bankowość, organizacja procesów 

związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług, badanie rynku.  

Możliwość pracy: biura rachunkowe, handlowe, księgowość w zakładach pracy i 

firmach, prowadzenie własnej działalności gospodarczej - to zawód dla 

komunikatywnych, dokładnych, odpowiedzialnych i systematycznych.  

16. Góra ... Kierunki kształcenia ... 

17.  
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18. Technik informatyk - to 

furtka na świat 
19. Programowanie robotów, obsługa sieci komputerowych, tworzenie i eksploatacja 

oprogramowania komputerowego, instalacja, uruchamianie i prowadzenie baz danych, 

systemów oprogramowania użytkowego, informatyzacja gospodarki.  

Możliwość pracy: jako administrator, projektant, programista, w bankach, ośrodkach 

obliczeniowych, studiach graficznych i filmowych, sklepach firmowych, prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej - to zawód dla myślących analitycznie, twórczych, 

logicznych i zdyscyplinowanych.  

20. Góra ... Kierunki kształcenia ... 

21.  

22. Technik organizacji reklamy 

- to kreowanie otoczenia 
23. Świadczenie usług na rzecz odbiorców i skuteczne oddziaływanie na ich postawy, 

emocje i przekonania. 

Możliwość pracy: agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw 

produkcyjnych i handlowych, środki masowego przekazu, produkcja reklamy 

radiowej i telewizyjnej, studia graficzne, studia produkcyjne, copywriter, organizacja 

działalności wystawienniczej, prowadzenie własnej działalności gospodarczej - to 

zawód dla myślących abstrakcyjnie, mających duże poczucie estetyki, kreatywnych i 

uzdolnionych plastycznie.  

24. Góra ... Kierunki kształcenia ... 

25.  

26. Technik obsługi turystycznej 

- to aktywność przez całe życie 
27. Kompleksowe świadczenie usług turystycznych w kraju i za granicą. 

Możliwość pracy: biura podróży, agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej, 

organizacja i promocja turystyki, organizacje branżowe, fundacje, stowarzyszenia, 

zakłady hotelarskie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej - to zawód dla 

aktywnych, przedsiębiorczych, kreatywnych i troskliwych.  
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28. Góra ... Kierunki kształcenia ... 

29.  

30. Technik w zawodzie kelner - 

satysfakcja z zadowolenia klienta 
31. Fachowa i kompleksowa obsługa gości w różnych zakładach gastronomicznych, na 

przyjęciach okolicznościowych, kongresach, targach, wystawach, bankietach i 

konferencjach.  

Możliwość pracy: zakłady hotelarskie, restauracje, kawiarnie, statki, promy, 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej- to zawód dla komunikatywnych, 

sprawnych fizycznie, pozytywnie nastawionych do ludzi, odpowiedzialnych i 

uprzejmych.  

32. Góra ... Kierunki kształcenia ... 

33.  

34. Technik żywienia i usług 

gastronomicznych - to szybki rozwój kariery 

zawodowej 
35. Ten zawód to połączenie zawodów : kucharz, technik organizacji usług 

gastronomicznych i technik żywienia i gospodarstwa domowego. 

To nowy zawód w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodny z Europejskimi 

Ramami Kwalifikacji i wg. Europejskiej Klasyfikacji Zawodów 
36. Umiejętność organizacji kompleksowej obsługi różnych przyjęć i imprez 

gastronomicznych i cateringowych . 

Możliwość pracy: działy gastronomii w zakładach hotelarskich, restauracje, kafeterie, 

kawiarnie, bary, restauracje biurowe, statki, promy, prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej - to zawód dla komunikatywnych, odpowiedzialnych, mających 

predyspozycje do kierowania zespołem i posiadających wysoką kulturę osobistą. 

To wysoko i wszechstronnie wykwalifikowany kucharz, który  kształtuje gusty i 

nawyki. Daje umiejętności przygotowywania wszelkiego rodzaju potraw i napojów 

charakterystycznych dla kuchni regionalnych i narodowych  .To także możliwość 

pracy: zakłady gastronomiczne, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów i 

półproduktów kulinarnych, restauracje, kawiarnie, sieci hotelowe, stołówki, statki, 

promy, zakłady pracy, prowadzenie własnej działalności gospodarczej- to zawód dla 

kreatywnych, komunikatywnych, samodzielnych, umiejących pracować w zespole i 

podejmować decyzje. 
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