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Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kierunki kształcenia:
Technik informatyk

szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Technik teleinformatyk
Technik telekomunikacji
Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy
Asystent kierownika
produkcji filmowej/
telewizyjnej

Kwalifikacja obejmuje:
 Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków.
 Prowadzenie spraw kadrowych – płacowych.
 Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.
Zadania zawodowe obejmują:

Technik eksploatacji
portów i terminali
Technik rachunkowości
Technik realizacji
dźwięku
Technik geolog
Technik drogownictwa
Technik urządzeń i
systemów energetyki
odnawialnej
Kursy kwalifikacyjne
z zakresu:
• ekonomii
• mechaniki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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określanie zadań przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji
rządowej i samorządowej;
sporządzanie ewidencji i deklaracji podatkowych;
obliczanie podatków bezpośrednich i pośrednich;
prowadzenie dokumentów związanych z obrotem materiałami, towarami i wyrobami
gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
stosowanie różnych metod kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku
VAT;
obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
obliczanie i interpretowanie podstawowych miar oraz wskaźników analizy
ekonomicznej;
przygotowywanie prezentacji materiałów planistycznych i analitycznych;
rozróżnianie metod, rodzajów i etapów analizy ekonomicznej;
korzystanie z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności
gospodarczej i rozliczeń podatkowych.;
korzystanie z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
ubezpieczeniowych i podatkowych;
korzystanie z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz
systemu e-statystyki.

• mechatroniki
• gazownictwa
• elektryki
• elektroniki

Absolwent kursu, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje A.35.
zorganizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i posiada lub uzyska
świadectwo potwierdzające kwalifikację A.36. oraz posiada co najmniej lub uzupełni
wykształcenie do poziomu średniego otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy

• energetyki
• gastronomii
• fotografii

Technik ekonomista

• fototechniki
• włókiennictwa
• urządzeń sanitarnych
• chłodnictwa i
klimatyzacji
• pojazdów
samochodowych
• i wiele innych…

Kwalifikacja A.36. jest wspólna dla zawodów: technik rachunkowości i technik
ekonomista.
Osoby, które posiadają już tytuł technika rachunkowości lub świadectwo
potwierdzające kwalifikację A.36., aby uzyskać tytuł technika ekonomisty
wystarczy, że uzupełnią kwalifikację A.35. w formie kursowej.

TECHNIK
EKONOMISTA

A.36. Prowadzenie
rachunkowości

A.35. Planowanie i
prowadzenie działalności w
organizacji.

