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Brak wpisowego
Miła atmosfera i wsparcie
Uczymy osoby dorosłe w każdym wieku
Darmowe kursy—dla każdego kierunku
policealnego i liceum

Zaświadczenia do ZUS, WKU, MOPS i inne
Możliwość łączenia kierunków
Wszystkie materiały do nauki
Uprawnienia publiczne
Zajęcia organizowane w systemie zaocznym

Pracownia
stomatologiczna

PEŁNA OFERTA NA
WWW.AKADEMIAZAWODOWA.PL

Posiadamy własne pracownie w pełni przygotowane do nauki
i przeprowadzenia państwowego egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie.

ZAWÓD

Wszystkie ćwiczenia wykonujemy sami, gdyż dysponujemy
sprzętem i odpowiednimi produktami.

Zapisując się do szkoły, możesz obejrzeć interesującą
Cię pracownię.

Pracownia farmaceutyczna

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE SIĘ UCZYĆ W
AKADEMII

Liceum przeznaczone
jest dla wszystkich zainteresowanych osób
dorosłych.

Nauka trwa 2
lata (dla absolwentów szkół
zawodowych) lub
3 lata (dla absolwentów gimnazjum i dawnych
podstawówek

Osoby pełnoletnie, które
w roku kalendarzowym
mają 18-lat.

Przyjmujemy również osoby, które w
trakcie nauki chcą
zmienić szkołę.

Liceum ogólnokształcące

Pracownia medyczna

OPIS

Podczas trwania liceum, uczniowie
uczestniczą bezpłatnie w kursach organizowanych przez Akademię.

ZAWÓD

NAUKA W
AKADEMII

KTO MOŻE
WYKONYWAĆ
ZAWÓD

Zawód asystentki stomatologicznej
jest obecnie jednym z najczęściej
poszukiwanych.

Nauka trwa
tylko 1 rok
(2 semestry) i kończy się egzaminem
zawodowym.

Według nowej ustawy
każda asystentka musi
mieć dyplom
szkoły policealnej z uprawnieniami
szkoły publicznej.

Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede
wszystkim praktyczne umiejętności
jak przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty oraz
potrafili przygotowywać pacjentów
do zabiegów stomatologicznych.
Absolwenci tego kierunku współpracują z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych.

Wykładnia
Ministerstwa
Zdrowia jest
jednoznaczna.
Osoby pracujące na stanowisku tzw.
pomocy dentystycznej, a
nie posiadające kwalifikacji do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej,
nie będą mogły wykonywać żadnych
świadczeń
zdrowotnych.

ZAWÓD

Technik BHP

Asystentka stomatologiczna

OPIS

OPIS

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Technik Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy – przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy
analizy dotyczące bhp
oraz propozycje usunięcia ewentualnych zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie,
prowadzi rejestr dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy i
chorób zawodowych,
wstrzymuje pracę maszyn
i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia
pracowników, odsuwa od
pracy osoby dla których
praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
prowadzi szkolenia
wstępne nowo przyjętych
pracowników.

Nauka trwa
1,5 roku (3
semestry) i
kończy się
egzaminem
zawodowym

Zawód wykonuje
osoba, która ukończy naukę w szkole policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Praca: W każdej firmie
liczącej powyżej stu
pracowników musi być
zatrudniony specjalista
odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy—
inspektor BHP. Mniejsze
firmy bardzo często korzystają z specjalistów
BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

ZAWÓD

NAUKA W
AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Technik rachunkowości prowadzi rejestr
transakcji finansowych przedsiębiorstw
i sprawdza dokładność dokumentów i
rejestrów, wykonuje
różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa
podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ZUS, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki,
faktury, dba o ich
obieg w firmie, formy
i terminy płatności.
Praca: Absolwenci
kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w
działach finansowoksięgowych wszystkich przedsiębiorstw
oraz w instytucjach
typowo finansowych,
czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach
skarbowych i innych
firmach: m.in. jako
księgowy, specjalista
ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.
Może też prowadzić
własną działalność
gospodarczą.

Nauka trwa
2 lata (4
semestry) i
kończy się
egzaminem
zawodowym

Technikiem rachunkowości
może zostać osoba, która
ukończy naukę w szkole policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

ZAWÓD

Technik farmaceutyczny

Technik rachunkowości

OPIS

OPIS

NAUKA W
AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Technik farmaceutyczny – to
zawód o długiej tradycji, jednak
wciąż topowy na rynku pracy.
Technicy farmaceutyczni są
ciągle poszukiwani, dlatego nie
ma problemów ze znalezieniem
zatrudnienia. Oceniamy ten zawód jako prestiżowy, ciekawy,
ponadczasowy i dobrze płatny

Nauka
trwa 2 lata
(4 semestry)
i kończy
się egzaminem
zawodowym

Technikiem
farmaceutycznym może
zostać osoba,
która ukończy
naukę w szkole policealnej
posiadającej
uprawnienia
szkoły publicznej.

Technik farmaceutyczny może
znaleźć pracę w aptekach, firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, hurtowniach farmaceutycznych itp.

ZAWÓD

OPIS

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Opiekun medyczny – to
dziś jeden z najbardziej
perspektywicznych zawodów. Według wielu
prognoz rynku pracy to
właśnie tzw. pracownicy
opieki osobistej są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników..

Nauka trwa
tylko 1 rok
(2 semestry)
i kończy się
egzaminem
zawodowym

Opiekunem medycznym może zostać osoba, która
ukończy naukę w
szkole policealnej
posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

OPIS

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Technik masażysta ma
uprawnienia w zakresie
masażu: klasycznego,
segmentarnego, sportowego, limfatycznego.
Dyplomowany masażysta
stosuje wszystkie metody
i techniki masażu oraz
zabiegi, które usprawniają
leczenie i rehabilitację
chorych, relaksują i odmładzają zdrowych

Nauka trwa 2 lata
(4 semestry) i
kończy się egzaminem zawodowym

Technikiem masażystą może zostać
osoba, która ukończy naukę w szkole policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Praca:

Technik masażysta

Opiekun medyczny

Jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności
opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w
środowisku szpitalnym
lub domowym. Absolwenci kierunku mogą
znaleźć zatrudnienie w
szpitalach, zakładach
opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych
ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu
pacjenta, w środowiskowych domach pomocy
oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

ZAWÓD

Technik masażysta może
pracować w publicznych i
niepublicznych zakładach
opieki zdrowotnej: szpitalach, klinikach, zakładach
rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, ośrodkach pomocy społecznej, przychodniach, zakładach
opiekuńczo- leczniczych.
Kluby sportowe, gabinety
odnowy biologicznej,
gabinety kosmetyczne
również zatrudniają masażystów. Wielu absolwentów kierunku technik masażysta otwiera własny
gabinet masażu.

ZAWÓD
ZAWÓD

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Opiekunka środowiskowa
udziela pomocy i świadczy
usługi opiekuńcze osobom
przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym,
które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony
rodziny lub innych osób z
najbliższego otoczenia.
Opiekunka środowiskowa
pomaga podopiecznemu w
codziennych czynnościach
domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie.
Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi
chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej
pomocy w przypadkach
zagrożenia zdrowia i życia
podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do
aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania
jego zainteresowań.

Nauka trwa 1 rok
(2 semestry) i
kończy się egzaminem zawodowym

Opiekunką środowiskową może
zostać osoba, która
ukończy naukę w
szkole policealnej
posiadającej
uprawnienia szkoły
publicznej.

Praca:
domy i ośrodki pomocy
społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie środowiskowi
mogą również wykonywać
swój zawód prowadząc
własną działalność.

Technik usług kosmetycznych

Opiekunka środowiskowa

OPIS

OPIS

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Absolwenci kierunku wykonują
zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu
kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Zawód kosmetyczki daje
szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, które wśród najlepszych
absolwentek tego właśnie kierunku poszukują kadry. Od 1990 roku
rynek kosmetyczny jest jednym z
najbardziej dynamicznych w Polsce i na świecie.

Nauka trwa 2
lata (4 semestry) i kończy
się egzaminem zawodowym

Technikiem
usług kosmetycznych może
zostać osoba,
która ukończy
naukę w szkole
policealnej posiadającej
uprawnienia
szkoły publicznej

Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości pracy. Dyplom
technika usług kosmetycznych
uprawnia do prowadzenia własnej
działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji urody. Absolwentów tego kierunku poszukują nowoczesne firmy kosmetyczne,
salony odnowy biologicznej, fitness kluby, renomowane gabinety
kosmetyczne.

ZAWÓD

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest
zapewnienie odpowiedniej
czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do
diagnozowania i leczenia. Do zadań zawodowych technika sterylizacji
medycznej należy: mycie i
dezynfekcja manualna
narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów
myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja
maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i
dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji
oraz kontrola sprzętu pod
względem jakościowym i
ilościowym.

Nauka trwa 1
rok (2 semestry) i kończy
się egzaminem zawodowym

Technikiem sterylizacji medycznej
może zostać osoba,
która ukończy naukę w szkole policealnej posiadającej
uprawnienia szkoły
publicznej

ZAWÓD

Technik administracji

Technik sterylizacji medycznej

OPIS

OPIS

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Technik administracji - jest
to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do
Unii Europejskiej rośnie (i
będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną
kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie
w urzędach administracji
państwowej i samorządowej
wszystkich szczebli, a także
w firmach, gdzie potrzebni
są pracownicy umiejący
poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Nauka trwa 2
lata (4 semestry) i kończy
się egzaminem zawodowym

Zawód wykonuje
osoba, która ukończy naukę w szkole
policealnej posiadającej uprawnienia
szkoły publicznej

ZAWÓD

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ
ZAWÓD

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www,
programowaniem, a także
składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych
systemów informacji, dba o zbiory danych
oraz system zarządzania
bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Technik informatyk zajmuje się też oceną,
planowaniem i projektowaniem wyposażenia
komputerowego i układów oprogramowania do
różnych projektów. Opracowuje i testuje programy
komputerowe.
Praca: Informatyków
potrzebują firmy z każdej
branży mające własną
sieć komputerową: banki,
urzędy, media, telekomunikacja, e-nauka, firmy
specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Na rynku potrzebni są: webmasterzy,
testerzy gier komputerowych, programiści urządzeń mobilnych oraz
serwisanci

Nuka trwa 2
lata (4 semestry) i kończy się egzaminem zawodowym

Technikiem informatykiem może zostać osoba,
która ukończy naukę w
szkole policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

ZAWÓD

Technik elektroradiolog

Technik informatyk

OPIS

OPIS

NAUKA W
AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ
ZAWÓD

Technik elektroradiolog
pracuje w placówkach opieki zdrowotnej i świadczy
usługi medyczne w zakresie
diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.
Zajmuje się wykonywaniem
badań obrazowych
i elektromedycznych.
W swojej pracy korzysta
z wiedzy dotyczącej metod
diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie
rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe
i neutronowe, a także pole
magnetyczne i ultradźwięki.
Jest też osobą bardzo często
współpracującą w zespole
(np. podczas radioterapii),
z lekarzem (diagnostyka
obrazowa), czy też pracującą
samodzielnie podczas wykonywania zleceń lekarskich
(radiodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna).
Ciągły rozwój techniki, medycyny, a przede wszystkim
zastosowanie zjawisk fizycznych do diagnozowania ciała
ludzkiego, czy też terapii,
czyni ten zawód niezmiernie
atrakcyjnym na rynku pracy
zarówno lokalnym, jak
i ogólnokrajowym, dając
szeroki wachlarz możliwości
i elastyczności zatrudnienia

Nauka trwa
2,5 roku
(V semestrów) i kończy się egzaminem zawodowym

Technikiem elektroradiologiem może zostać osoba, która ukończy naukę
w szkole policealnej posiadającej uprawnienia
szkoły publicznej

ZAWÓD
ZAWÓD

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu
pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub
terapii; aktywnie włącza się i
wzmacnia profesjonalne działania
w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie
przebywającej w domu pomocy
społecznej lub innej instytucji
opiekuńczej.
Do obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej należy
pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie
i higienę osobistą osób chorych i
niesamodzielnych, doradzanie w
zakresie planowania wydatków
lub sposobu spędzania czasu wolnego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania
czasu wolnego oraz rozwijanie
jego zainteresowań.
Praca: opiekun w domu pomocy
społecznej: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze

Nauka trwa 2
lata (4 semestry) i kończy
się egzaminem zawodowym

Opiekunem w
domu pomocy
społecznej może
zostać osoba,
która ukończy
naukę w szkole
policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Opiekun w domu pomocy społecznej

OPIS

OPIS

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji
programu rehabilitacji
społecznej i zawodowej, a
także medycznej. Inicjuje
i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez
planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy
włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.
Praca asystenta osoby
niepełnosprawnej związana jest z dużą samodzielnością podejmowania decyzji. Wymaga ścisłej współpracy z różnymi
specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz
osób niepełnosprawnych.

Nauka trwa 1
rok (2 semestry) i kończy
się egzaminem
zawodowym

Asystentem osoby
niepełnosprawnej
może zostać osoba, która ukończy
naukę w szkole
policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

ZAWÓD

OPIS

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD
ZAWÓD

Praca: opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani,
wynajmowanej przez rodziców
podczas ich nieobecności. Opiekunki mogą również pracować w
żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się
opieką nad dziećmi (zarówno
pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi), szkołach.

Nauka trwa 2
lata
(4semestry) i
kończy się
egzaminem
zawodowym

Opiekunką dziecięcą może zostać
osoba, która ukończy naukę w szkole policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

Higienistka stomatologiczna

Opiekunka dziecięca

Zadaniem opiekunki jest przede
wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o
jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności
związane z pielęgnacją dziecka –
odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację
środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe
odżywianie dziecka. Do zadań
opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego
poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej
od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać
zdolności psychomotoryczne
dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój.

OPIS

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Do jej zadań i umiejętności
należy między innymi
określanie roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów
oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej,
stomatologicznej i onkologicznej; prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych
środowiskach; prowadzenie
działalności edukacyjnej
wśród dzieci i młodzieży w
zakresie higieny stomatologicznej; czynne asystowanie w zabiegach ortodontycznych oraz wykonywanie zabiegów profilaktyczno - leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza
dentysty.

Nauka trwa 2
lata (4 semestry)
i kończy się
egzaminem zawodowym

Higienistką stomatologiczną może
zostać osoba, która
ukończy naukę w
szkole policealnej
posiadającej
uprawnienia szkoły
publicznej

Praca: Higienistka stomatologiczna może znaleźć
pracę w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prywatnych gabinetach
stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w
przedszkolach i szkołach

ZAWÓD

NAUKA W AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ
ZAWÓD

Florysta tworzy kompozycje
kwiatowe zarówno z kwiatów
żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe z okazji np. ślubu,
komunii czy chrzcin. Potrafi
on również stworzyć dekoracje z roślin suszonych lub
doniczkowych oraz kompozycje mieszane. Podczas nauki słuchacze poznają rodzaje
materiałów stosowanych
we florystyce, zasady obowiązujące przy komponowaniu bukietów oraz realizują
własne pomysły dekoratorskie. Florystyka jest obecnie
jednym z bardziej popularnych zawodów w szkołach
policealnych.

Nauka trwa 1
rok (2 semestry) i kończy
się egzaminem zawodowym

Florystą może zostać
osoba, która ukończy
naukę w szkole policealnej posiadającej
uprawnienia szkoły
publicznej

Praca: W związku z rosnącymi oczekiwaniami klientów, florystyka jest dziedziną, która mocno rozwinęła
się w ostatnich czasach. Profesjonalni technicy floryści są
zatem osobami poszukiwanymi w każdej kwiaciarni czy
firmie organizującej wystrój
na przyjęcia.

ZAWÓD

Technik usług pocztowych i finansowych

Florysta

OPIS

OPIS

NAUKA W
AKADEMII

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD

Technik usług pocztowych
i finansowych jest osobą
odpowiedzialną w firmie
min. za przyjmowanie,
przewóz, doręczanie i wydawanie przesyłek pocztowych; przyjmowanie
wpłat, dokonywanie wypłat, rozliczanie przekazów pieniężnych i pocztowych oraz Pocztowych
Zleceń Wypłat (PZW) a
także za prowadzenie promocji i aktywnej sprzedaży usług. Absolwent tego
kierunku będzie potrafił
udzielać informacji o usługach pocztowych i finansowych świadczonych i
oferowanych a także wykonywać czynności rozdzielczo-ekspedycyjne i
przewozowe przesyłek
pocztowych. Praca: Technik usług pocztowych i
finansowych może być
zatrudniony min. w przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe,
finansowe, kurierskie,
logistyczne, handlowe i
kolportażowe, ubezpieczeniowe. Rynek tego typu
usług w Polsce dopiero się
rozwija co świadczy już o
obecnych firmach na naszym rynku: DL, DPD,
UPS itd. Większość z nim
planuje zatrudnienia. Można również liczyć na założenie własnego punktu
opłat pocztowych.

Nauka trwa
1 rok (2 semestry) i
kończy się
egzaminem
zawodowym

Technikiem
usług pocztowych i finansowych może
zostać osoba,
która ukończy
naukę w szkole
policealnej posiadającej
uprawniania
szkoły publicznej

