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KATALOG KURSÓW – LISTA 

 
Lp. Nazwa kursu Kierunek Obszar 

1 Adobe Photoshop  - podstawowy technik fotografii i multimediów AU 
2 Adobe Photoshop - zaawansowany technik fotografii i multimediów AU 
3 Animator czasu wolnego technik hotelarstwa TG 
4 AutoCAD - podstawowy technik mechanik  MG 
5 AutoCAD - zaawansowany technik mechanik MG 
6 Automatyka inteligentnych budynków elektryk EE 
7 Barber - podstawowy technik usług fryzjerskich AU 
8 Barber - zaawansowany technik usług fryzjerskich AU 
9 Barista - podstawowy technik żywienia i usług gastronomicznych TG 

10 Barista - zaawansowany kelner TG 
11 Barman - podstawowy technik żywienia i usług gastronomicznych TG 
12 Barman - zaawansowany technik żywienia i usług gastronomicznych TG 
13 CCNA Routing and Switching technik teleinformatyk EE 
14 CorelDraw - podstawowy technik organizacji reklamy AU 
15 CorelDraw - zaawansowany technik organizacji reklamy AU 
16 Dekorowanie ciast i tortów cukiernik TG 
17 Dekorowanie potraw kucharz TG 
18 Diagnosta samochodowy mechanik pojazdów samochodowych MG 

19 
Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem 
testera i oscyloskopu mechanik pojazdów samochodowych MG 

20 Docieplanie budynków technik izolacji budowlanej BD 

21 
Dokumentacja finansowa w działalności 
gospodarczej technik ekonomista AU 

22 Druk 3D - podstawowy technik grafiki i poligrafii cyfrowej AU 
23 Druk 3D - zaawansowany technik grafiki i poligrafii cyfrowej AU 
24 E-commerce technik handlowiec AU 

25 
Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci 
elektroenergetycznych do 1kV  technik elektryk EE 

26 Excel - podstawowy technik ekonomista AU 
27 Excel dla średnio zaawansowanych technik ekonomista AU 
28 Florysta ogrodnik RL 
29 Fortografia kulinarna  technik organizacji reklamy AU 
30 Fotografia reklamowa technik fotografii i multimediów AU 
31 Fotografia ślubna technik fotografii i multimediów AU 
32 Grafika 3D technik grafiki i poligrafii cyfrowej AU 
33 Grafika komputerowa - podstawy technik grafiki i poligrafii cyfrowej AU 
34 Grafika komputerowa - zaawansowana technik grafiki i poligrafii cyfrowej AU 
35 Groomer - strzyżenie i pielęgnacja psów fryzjer AU 
36 Instalator systemów fotowoltaicznych elektryk EE 

37 Instalowanie kotłów i pieców na biomasę technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej BD 

38 Instalowanie pomp ciepła technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej BD 
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39 Kasjer walutowy technik ekonomista AU 
40 Kierowanie ruchem drogowym technik budowy dróg BD 
41 Krycie dachu na rabek różnymi metodami  dekarz BD 
42 Kuchnia molekularna kucharz TG 
43 Kuchnia wegańska i wegetariańska  kucharz TG 
44 Lutowanie technik elektronik EE 
45 Malowanie proszkowe lakiernik MG 
46 Montaż i postprodukcja filmowa technik fotografii i multimediów AU 
47 Montaż instalacji gazowej w samochodzie technik pojazdów samochodowych MG 
48 Montaż rusztowań murarz-tynkarz BD 
49 Naprawa i diagnostyka układów klimatyzacji technik pojazdów samochodowych MG 

50 
Nowoczesne techniki wykończeniowe w 
budownictwie 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie BD 

51 
Obsługa gastronomiczna imprez 
okolicznościowych technik żywienia i usług gastronomicznych TG 

52 Obsługa kasy fiskalnej  technik handlowiec AU 
53 Obsługa kombajnów zbożowych technik rolnik RL 

54 
Obsługa programu komputerowego 
kadrowo-płacowego Optima technik ekonomista AU 

55 Operator koparko-ładowarki technik budowy dróg BD 
56 Operator suwnic magazynier AU 

57 
Operator wózków jezdniowych / Operator 
wózka widłowego magazynier AU 

58 Pilot wycieczek technik obsługi turystycznej TG 
59 Podstawy pszczelarstwa technik rolnik RL 

60 
Podstawy rachunkowości finansowej z 
wykorzystaniem programu REWIZOR GT technik ekonomista AU 

61 
Pojazdy elektryczne i hybrydowe – 
technologia, eksploatacja i infrastruktura mechanik pojazdów samochodowych MG 

62 
Pomiary oraz spawanie światłowodów - 
podstawowy technik teleinformatyk EE 

63 
Pomiary oraz spawanie światłowodów - 
zaawansowany technik teleinformatyk EE 

64 Prawo jazdy kat. B+E technik rolnik RL 
65 Prawo jazdy kat. T technik architektury krajobrazu RL 
66 Prawo jazdy kategorii B kierowca mechanik AU 
67 Profesjonalna obsługa klienta technik handlowiec AU 
68 Programowanie PHP - podstawowy technik informatyk EE 
69 Programowanie PHP - zaawansowany technik informatyk EE 
70 Programowanie sterowników PLC technik elektryk EE 
71 Programy geodezyjne technik geodeta BD 
72 Projektowanie dachów zielonych technik architektury krajobrazu RL 

73 
Projektowanie stron internetowych - 
zaawansowane technik informatyk EE 

74 
Protokół dyplomatyczny i savoir vivre w 
hotelarstwie i gastronomii technik hotelarstwa TG 

75 Ryby i owoce morza kucharz TG 
76 Rysunek techniczny technik mechanik MG 
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77 Rysunek żurnalowy technik przemysłu mody AU 
78 Sommelier kelner TG 

79 
Spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze 
stali ferrytycznych spinami pachwinowymi technik mechanik MG 

80 
Stosowanie środków ochrony roślin 
sprzętem naziemnym technik rolnik RL 

81 Strzyżenie i koloryzacja fryzjer AU 
82 Stylizacja paznokci technik usług kosmetycznych AU 
83 Szycie bielizny damskiej technik przemysłu mody AU 
84 Transport i spedycja technik logistyk AU 

85 
Trychologia – diagnozowanie i pielęgnacja 
skóry głowy i włosów - podstawowy fryzjer AU 

86 Trychologia – zaawansowany fryzjer AU 
87 Upięcia ślubne i okolicznościowe technik usług fryzjerskich AU 
88 Wizaż  technik usług kosmetycznych AU 
89 Wychowawca kolonijny  technik obsługi turystycznej TG 
90 Żywienie dietetyczne  technik żywienia i usług gastronomicznych TG 

 


