TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to kierunek stworzony dla wszystkich, którzy swoją karierę zawodową wiążą
z organizacją pracy biura, firmy, prowadzeniem działalności gospodarczej.
Technik
ekonomista
organizuje
pracę
biura
firmy,
oblicza
wskaźniki
niezbędne
do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje
ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje
zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów, towarów i produktów gotowych,
transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów, produktów gotowych i usług, dobiera i oblicza
wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

Nauka w naszej szkole zapewnia:







kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej,
zakładania przedsiębiorstwa i organizacji jego pracy,
w ramach zajęć w pracowni ekonomiczno-informatycznej korzystanie z typowego
oprogramowania biurowego oraz programów specjalistycznych kadrowo-płacowych, finansowoksięgowych czy rozliczeniowych z ZUS - co pozwala nabyć pełne umiejętności obsługi
nowoczesnej firmy,
zajęcia z informatyki zawodowej, podczas których młodzież uczy się wykorzystywać systemy
komputerowe do projektowania aplikacji biznesowych,
dzięki osobnym zajęciom dydaktycznym podnoszenie umiejętności posługiwania się zawodowym
językiem obcym,
przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i Olimpiad:
 Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej organizowana przez Warszawską Giełdę Papierów
Wartościowych,
 Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA TITAN,
 Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości organizowanego przez Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 Konkursu Wiedzy o Rachunkowości Liderzy Rachunkowości organizowanego przez Uniwersytet
Szczeciński,
 Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Finansów i Rachunkowości organizowanego przez
Politechnikę Koszalińską i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy
w Koszalinie,
 Turnieju Talentów - Akademia Księgowego organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu,
 Konkursu o podatkach organizowanego przez Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby
Doradców Podatkowych w Szczecinie,
 Olimpiady Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
 Konkurs o ubezpieczeniach społecznych organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zajęcie czołowych miejsc w Olimpiadach zwalnia ucznia z pisemnej części egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ponadto zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne,
indeksy na studia, nagrody rzeczowe lub płatne staże – w zależności od rodzaju konkursu.





przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i uzyskania dwóch
kwalifikacji:
AU.35. - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36. - Prowadzenie rachunkowości
po zakończeniu nauki w klasie IV możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Możliwości zatrudnienia/ miejsca pracy
Technik ekonomista to zawód, który stwarza bardzo duże szanse zatrudnienia na różnych stanowiskach.
Prężnie rozwijający się rynek pracy, który kładzie duży nacisk na umiejętności samodzielnego
rozwiazywania problemów występujących w małych i dużych przedsiębiorstwach, jest otwarty dla
absolwentów technikum ekonomicznego. Zawód ten umożliwia absolwentowi stworzenie i prowadzenie
własnej działalności. Z tytułem technika ekonomisty można starać się o zatrudnienie w licznych
przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych: w działach marketingu, księgowości
oraz w sekretariatach. Absolwenci takiej szkoły często pracują jako doradcy finansowi lub referenci
finansowi. Aktualne oferty pracy pokazują, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie
księgowości, finansów, marketingu.
Możliwość dalszej nauki
Pomyślnie zdane egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz ukończenie szkoły
ponadgimnazjalnej dają tytuł technika ekonomisty. Możliwość uzyskania tytułu technika rachunkowości
po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego AU.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin
publicznych i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje AU.65. Zdany egzamin maturalny
umożliwia dalsze kształcenie na uczelniach wyższych. Cztery lata nauki w technikum ekonomicznym są
dobrym przygotowaniem między innymi dla przyszłych bankowców, księgowych.
Patronat nad klasami technikum ekonomicznego
Patronat nad klasami Technikum Ekonomicznego kształcącego w zawodzie technik ekonomista
w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Koszalinie. Porozumienie to zapewnia uczniom wiele korzyści, m.in. udział
w wybranych formach kształcenia praktycznego, promowania uczniów i absolwentów wyróżniających się
wiedzą i umiejętnościami w zawodzie technik ekonomista. Wsparcie w zakresie nauki przedmiotu
rachunkowość oferuje uczniom technikum ekonomicznego także Klub Seniora Oddziału Koszalińskiego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zrzeszający zawodowych księgowych praktyków. W ramach
tej współpracy organizowany jest Konkurs, którego główną nagrodą są nie tylko nagrody pieniężne,
ale również po ukończeniu szkoły możliwość darmowego uzyskania certyfikatu Księgowego I stopnia.

