
Technik ekonomista  

ZAPRASZAMY 



Czym zajmuje się technik ekonomista?

 prowadzi i planuje działalność gospodarczą;

 opracowuje i wykonuje analizy oraz sporządza 
sprawozdania z działalności podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą;prowadzących działalność gospodarczą;

 prowadzi rozliczenia podatkowe, sprawy kadrowo 
- płacowe, rachunkowość w firmie;

 obsługuje programy finansowo - księgowe;

 zarządza przedsiębiorstwem.



Egzamin zawodowy

W trakcie nauki zdobywamy dwie kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej –
egzamin koniec klasy II lub III.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom 
honorowany w krajach Unii Europejskiej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 
finansowej jednostek - egzamin po I semestrze klasy IV lub V



Po ukończeniu kierunku technik 
ekonomista uzyskasz:

 doświadczenia zawodowe zdobyte podczas praktyk

 możliwość posługiwania się co najmniej dwoma językami 
obcymi: angielskim , niemieckim w kontaktach 
z kontrahentami

 umiejętność redagowania korespondencji handlowej  umiejętność redagowania korespondencji handlowej 
w języku polskim i obcym

 umiejętność wypełniania  dokumentów  w działalności 
finansowo- księgowej, magazynowej i sprzedażowej, 
płacowo-kadrowej, podatkowych

 umiejętności obsługi specjalistycznych programów 
komputerowych stosowanych w finansach i księgowości



Dlaczego warto wybrać zawód 
technik ekonomista?

Nauka dostosowana jest do poziomu uczniów – dla chętnych się tworzone są koła 
zainteresowań poszerzające zakres wiedzy, natomiast dla uczniów słabszych 
powstają zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu uczniowie nie muszą korzystać z 
korepetycji.

Inne zawody pojawiają się i znikają. Technik ekonomista to wciąż kierunek, na który 
istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Jako technik ekonomista masz liczne istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Jako technik ekonomista masz liczne 
możliwości zatrudnienia w Polsce i za granicą (certyfikat EUROPASS). Absolwenci 
tego kierunku poszukiwani są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza  z 
zakresu ekonomii, finansów,  zarządzania,  sprzedaży, logistyki , prowadzenia 
działalności gospodarczej i marketingu.

Dzięki wiedzy zdobytej w technikum łatwiej jest studiować na uczelniach 
ekonomicznych, a studenci uzyskują wyższe wyniki w nauce i otrzymują stypendia 
naukowe.

Więcej o kierunku znajdziesz na stronie internetowej szkoły 

http://zsech.edu.pl/Kierunki/technik-ekonomista/


