
 

 

 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW 
 

Przedmioty zawodowe realizowane w cyklu nauczania 

 

Lp. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane  w ciągu pięciu lat 

 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

2. Kompozycja obrazu 

3. Estetyka i historia fotografii 

4. Teoria obrazu fotograficznego 

5. Urządzenia i sprzęt w fotografii 

6. Cyfrowe technologie multimedialne 

7. Język obcy zawodowy 

Lp. Przedmioty zawodowe praktyczne realizowane w ciągu pięciu lat 

 

1. Techniki fotografii 

2. Cyfrowa obróbka obrazu 

3. Projekty multimedialne 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 
 

Przedmioty zawodowe realizowane w cyklu nauczania 

 

Lp. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane  w ciągu pięciu lat 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Podstawy poligrafii 

2. Podstawy projektowania graficznego 

3. Podstawy projektowania publikacji 

4. Maszyny i urządzenia cyfrowe 

5. Przygotowanie produkcji poligraficznej 

6. Język obcy zawodowy 

L.p. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane  w ciągu pięciu lat 

 

1. Projektowanie graficzne 

2. Drukowanie cyfrowe 

3. Modelowanie i drukowanie w 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY 
 

Przedmioty zawodowe realizowane w cyklu nauczania 

 

Lp. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane  w ciągu pięciu lat 

 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

2. Materiałoznawstwo odzieżowe 

3. Projektowanie i stylizacja ubiorów 

4. Technologia wytwarzania odzieży 

5. Konstrukcja i modelownie form odzieży 

6. Marketing mody 

7. Język obcy zawodowy 

Lp. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane  w ciągu pięciu lat 

 

1. Organizacja procesów wytwarzania odzieży 

2. Wykonywanie wyrobów odzieżowych - zajęcia praktyczne 

 

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 
 

Przedmioty zawodowe realizowane w cyklu nauczania 

 

Lp. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane  w ciągu pięciu lat 

 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

2. Podstawy fryzjerstwa 

3. Techniki fryzjerskie 

4. Podstawy psychologii społecznej 

5. Wizualizacja wizerunku we fryzjerstwie 

6. Organizacja salonu fryzjerskiego 

7. Język obcy zawodowy 

Lp. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane  w ciągu pięciu lat 

 

1. Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur 

2. Pracownia wizualizacji wizerunku we fryzjerstwie.  

 

 

FRYZJER 
 

Przedmioty zawodowe realizowane w cyklu nauczania 

 

Lp. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane  w ciągu trzech lat 

 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

2. Podstawy fryzjerstwa 

3. Techniki fryzjerskie 

4. Podstawy psychologii społecznej 

5. Organizacja salonu fryzjerskiego 

6. Język obcy zawodowy 

Lp. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane  w ciągu trzech lat 

 

1. Pracownia wykonywania i stylizacji fryzur - zajęcia praktyczne 

 


