
TECHNIK FOTOGRAFII I MILTIMEDIÓW 

 

Fotograf wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, 

dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów - w atelier fotograficznym lub w plenerze –  

oraz zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć. 

Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach 

fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. 

Technik fotografii i multimediów rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji 

w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i 

wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań. 

W czasie nauki można uzyskać następujące kwalifikacje (specjalizacje): 

Pierwszy poziom Fotograf  

– AUD.02. Rejestracja, obsługa i publikacja obrazu 

Przedmioty realizowane w półtorarocznym cyklu kształcenia (trzy semestry) w zawodzie 

fotograf: 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy 

 teoria fotografii 

 urządzenia i sprzęt w fotografii 

 język obcy zawodowy 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 

 pracownia fotograficzna 

 Pracownia cyfrowej obróbki obrazu 

Egzamin potwierdzający kwalifikację AUD.02 odbywa się pod koniec III semestru. 

Absolwent kursu w zawodzie fotograf nabędzie następujące umiejętności: 

 przygotowania planu zdjęciowego; 

 rejestrowania obrazu;  

 obróbki i publikowania obrazu. 

Drugi poziom Technik fotografii i multimediów  

– AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych 

Przedmioty realizowane w rocznym cyklu kształcenia (dwa semestry) w zawodzie technik 

fotografii i multimediów: 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy 

 podstawy realizacji projektów multimedialnych 

 język obcy zawodowy 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 

 pracownia multimedialna 



Słuchacze realizują praktykę zawodową w celu pogłębienia zdobytej wiedzy oraz 

umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawcy. 

Egzamin potwierdzający kwalifikację AUD.05 odbywa się pod koniec semestru II. 

Absolwent kursu w zawodzie technik fotografii i multimediów nabędzie następujące 

umiejętności: 

 przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych, 

 wykonywania i publikowania projektów multimedialnych. 

Możliwości zatrudnienia: 

Absolwent może realizować się zawodowo na wielu płaszczyznach, zyskując zatrudnienie 

m.in. w: 

 usługowych zakładach fotograficznych, 

 agencjach reklamowych, 

 wydawnictwach i drukarniach, 

 ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach… 

 oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. 

 


