Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
Ogólnokształc cych w Przemyślu
to najlepsze technikum w Przemyślu wg Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2018
201

TECHNIK ELEKTRONIK
to zawód daj
dający
cy szerokie możliwości
mo liwości
znalezienia pracy.
Kierunek tenintensywnie się rozwija
w związku
zwi zku z zastosowaniem elektroniki nie tylko
w urządzeniach przemysłowych,ale
ale i sprzęcie
gospodarstwa domowego
Kierunek prowadzony przy współpracy
z PolitechnikąRzeszowską
Rzeszowską
robotyk !!!
Nasza szkoła przygotuje Cię do:Zajęcia dodatkowe: automatyka z robotyką!!!
 matury,
 egzaminu potwierdzaj
potwierdzającego
cego kwalifikacje w zawodzie
zawodzie,
 wielu kierunków studiów na uczelniach technicznych,
 zdobycia certyfikatów CISCO, ECDL, ECCC oraz atrakcyjnej pracy.

Kształc c si
Kształcąc
się w tym zawodzie zdobywasz kwalifikacje do:
 monta
montażuu oraz instalowania układ
układów i urządzeń elektronicznych,
 eksploatacji urz
urządzeń
dze elektronicznych
elektronicznych.
Jako absolwent kierunku technik elektronik będziesz
b dziesz przygotowany miedzy innymi do:
do





obsługi i serwisu sprz
sprzętu
tu audiowizualnego i nagłośnienia,
nagło nienia,
naprawy urządzeń i układów elektronicznych,
projektowania układów elektronicznych,
programowania i uruchamiania układówmikroprocesorowych,
układów

 montażu
monta u instalacji elektrycznych, satelitarnych, domofonowych,
 uruchamiania i programowania instalacji alarmowych, systemów
zabezpieczeń, PLC
 konstruowania i programowania układów automatyki i robotów,
 współdziałania w zespole i porozumiewania się
si w językach
j zykach obcych,
 wykrywania usterek i niesprawno
niesprawności
ci oraz przeprowadzania konserwacji
urządzeń elektronicznych,

Po uko
ukończeniu
czeniu szkoły możesz pracować w:








przedsi biorstwach instalujących
przedsiębiorstwach
instaluj cych systemy alarmo
alarmowe, nagłaśniające
i monitoring;
firmach
ch montuj
montujących,
cych, sprzedających, serwisujących komputery
i sprzętelektroniczny;
warsztatach naprawczych urządzeń
urządze
elektronicznych
elektronicznych,
zakładach
instalujących urz
urządzenia
dzenia elektroniczne;
firmach elektronicznych jako programista mikrokontrolerów,
mikrokontrolerów placówkach
badawczo-rozwojowych;
pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych,
konstrukcyjno
zajmujących się
projektowaniem
waniem urz
urządzeń
dze elektronicznych;
organach administracji publicznej
blicznej i przedsiębiorstwach
przedsi biorstwach eksploatuj
eksploatujących
cych
systemy teleinformatyczne;
firmach jako doradca handlowo-techniczny
techniczny ds. elektroniki
Dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutnicz
Hutniczą w Krakowie
prowadzimy dla naszych uczniów Rok Zerowy
erowy AGH z matematyki.

W ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych (tylko dla zainteresowanych uczniów) przygotujemy Cię
Ci do testów
kwalifikacyjnych
alifikacyjnych do słu
służbb mundurowych (specjalistyczne zaj
zajęcia
cia sportowe przygotowujące
przygotowuj ce do testu sprawno
sprawności
ci fizycznej,
zajęcia przygotowujące do testu psychologicznego,
chologicznego, wykłady z zakresu funkcjonowania służb
słu b mundurowych, zajęcia
zaj cia na
strzelnicy) – współpracujemy ze słu
służbami
bami mundurowymi
mundurowymi.

