
Technikum Ekonomiczne 
 

 

Technikum Ekonomiczne w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Chorzowie  jest szkołą ponadpodstawową łączącą kształcenie 

ogólne z kształceniem zawodowym.  

 

Technikum Ekonomiczne kształci w następujących zawodach: 
 

 technik ekonomista   - symbol zawodu: 331403 

 technik rachunkowości  - symbol zawodu: 431103 

 technik logistyk   -  symbol zawodu: 333107 

 technik organizacji turystyki - symbol zawodu: 422104 

 

Nauka w technikum umożliwia: 
 

 zdanie egzaminu maturalnego   
 

 uzyskanie kwalifikacji w zawodzie 
 

 otrzymanie „Europass – Suplementu do Dyplomu 

Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe” – dokumentu 

wydawanego w języku polskim i języku angielskim zwierającego 

informacje na temat wiedzy i kwalifikacji posiadacza dyplomu 

ukończenia kształcenia zawodowego 

 
 

 

„Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących 

się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania  na zmieniającym 

się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania 

wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, 

ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości 

podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania 

przedwczesnemu kończeniu nauki.” 
(Podstawa programowa kształcenia w zawodach)



TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 

 
Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: 

 

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

 

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 
 

 

Absolwent w zawodzie technik organizacji turystyki jest przygotowany do 

realizacji następujących zadań zawodowych: 
 

 w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług 

turystycznych: 

1) projektowania imprez i usług turystycznych; 

2) zamawiania imprez i usług turystycznych; 

 

 w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez 

i usług turystycznych: 

1) prowadzenia informacji turystycznej; 

2) obsługi klientów korzystających z usług turystycznych; 

3) rozliczania usług i imprez turystycznych 
 

Program nauczania dla zawodu technik organizacji turystyki umożliwia: 

 uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego uprawniającego 

do dalszego kształcenia w szkole  wyższej, 

 uzyskanie dyplomu kwalifikacji zawodowych: technika organizacji turystyki, po 

zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

 zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania  czynności i prac 

zawodowych pracowników zatrudnionych  w biurach i agencjach turystycznych, 

ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji publicznej zajmujących się 

organizacją i promocją turystyki, branżowych organizacjach, fundacjach 

i stowarzyszeniach turystycznych, domach wczasowych oraz w działach socjalnych  

 podjęcie działalności  gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych, 

 wykształcenie „przydatności do zatrudnienia” w Unii Europejskiej.  

 

 

Program kształcenia w zawodzie obejmuje praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni 

realizowaną w biurach podróży, agencjach turystycznych, placówkach świadczenia informacji 

turystycznej, urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z organizacją 

i promocją turystyki, obiektach hotelowych organizowaną w kraju lub za granicą w ramach 

programu Erasmus+. 

 

 

Absolwent może pracować m.in. na następujących stanowiskach pracy:  organizator 

turystyki, pracownik informacji turystycznej, pracownik biura podróży.  

 

 

 

 


