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Technik teleinformatyk 
to zawód, który kładzie nacisk na montaż i naprawę komputerów, sieci komputerowe oraz 

nowoczesne technologie telekomunikacyjne z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej i 

światłowodowej.  

 

 Jeden z bardziej uniwersalnych i perspektywicznych zawodów informatycznych, zwłaszcza z 

uwzględnieniem lokalnego rynku pracy. Technik teleinformatyk otrzymuje solidne wykształcenie tak z 

dziedziny informatyki jak i telekomunikacji, które wzbogacone o podstawy elektroniki umożliwia mu w 

przyszłości pracę w wielu zawodach oraz szeroką gamę kierunków dalszego kształcenia. W naszej 

szkole na tym kierunku nauczysz się jak składać i naprawiać komputery oraz urządzenia komputerowe, 

konfigurować sprzęt telekomunikacyjny w tym centrale abonenckie, modemy, switche, routery, 

zarządzać i projektować sieci komputerowe, administrować sieciowymi systemami operacyjnymi, 

montować okablowanie sieciowe tak miedziane jak i światłowodowe oraz dokonywać jego pomiarów. 

Liczba godzin z przedmiotów teoretycznych  jest równa liczbie godzin z przedmiotów praktycznych 

przez co zajęcia są ciekawe a bardzo dobra zdawalność egzaminów zawodowych potwierdza wysoki 

poziom nauczania.  

 

Technik teleinformatyk w szczególności będzie przygotowany do :  

 sporządzania schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych 

 dobierania  elementów i konfigurowania systemu komputerowego 

 lokalizowania uszkodzeń  sprzętu komputerowego oraz jego naprawiania 

 modernizowania  i rekonfigurowania systemów komputerowych 

 wdrażania rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych 

 konfigurowania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych 

 konfigurowania urządzeń abonenckich takich jak centrale, modemy, routery 

 projektowania i montażu sieci komputerowych 

 administracji sieciami komputerowymi 

 zarządzania sieciowymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows i Linux 

 montażu sieci światłowodowych  

 wykonywania pomiarów  i lokalizacji uszkodzeń torów telekomunikacyjnych 

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

EE.10 Montaż, uruchamiania oraz utrzymanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych 

EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami 

           komputerowymi 

 
 

Technik teleinformatyk może pracować jako monter i serwisant sieci miedzianych i 

światłowodowych, administrator sieci komputerowej, zarządca bezpieczeństwem sieci, projektant 

sieci, sprzedawca sprzętu komputerowego lub rozwiązań teleinformatycznych i 

telekomunikacyjnych.  Może zajmować się wdrażaniem nowych rozwiązań i technologii,  pracować 

w przedsiębiorstwach  i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne, firmach 

świadczących   usługi informatyczne i telekomunikacyjne. Dzięki wszechstronnemu branżowemu 

wykształceniu po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego będziesz mógł pracować 

również zdalnie dla pracodawców z całego kraju  a nawet świata. 


