
ZAWODY

PRZYSZŁOŚCI 
PRZYGOTOWAŁY:

Mirosław Hodura- psycholog

Barbara Malińska- pedagog



czyli takie, które za kilka lat dadzą szerokie 

możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej:

Zawody przyszłości



 Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie 

Informacyjne

1. 



grafik komputerowy

projektant serwisu www

programista 

administrator 

baz danych

1. Informatyka, Telekomunikacja, 

Internet i Technologie Informacyjne 



 Inżynier obsługi systemów komputerowych

administrator sieci informatycznej

organizator pracy wirtualnej

 telepracownik – praca w domu 

za pośrednictwem 

Internetu

1. Informatyka, Telekomunikacja, 

Internet i Technologie Informacyjne 



Biotechnologia i jej zastosowania

2.



biotechnolog farmaceutyczny

biotechnolog środowiska 

bioinżynier chemiczny

bioinżynier genetyczny

2. Biotechnologia i jej zastosowania



Ochrona środowiska

3.



projektant wnętrz i zieleni

pielęgniarz drzew

analityk stanu środowiska

3. Ochrona środowiska



 inspektor ochrony środowiska 

strażnik ochrony środowiska 

edukator ekologiczny 

doradca ekologiczny

3. Ochrona środowiska



Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna 

bankowość, handel elektroniczny

4.



pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta

pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów

pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych

projektant pakietów usług finansowych

4. Nowoczesne operacje finansowe, 
elektroniczna bankowość, handel 

elektroniczny



analityk finansowy

specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, 

zarządzania finansami

specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy 

podatkowi i ubezpieczeniowi

 negocjator w dużych firmach i korporacjach

4. Nowoczesne operacje finansowe, 
elektroniczna bankowość, handel 
elektroniczny



handlowiec motoryzacyjny 

handlowiec zagraniczny

handlowiec on-line

4. Nowoczesne operacje finansowe, 
elektroniczna bankowość, handel 
elektroniczny



Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi 

starymi

5.



 inżynier kliniczny

koordynator badań 

klinicznych

specjalista zdrowia 

publicznego

asystent medyczny

5. Ochrona zdrowia, kształtowanie 
postaw prozdrowotnych, domowa 
opieka zdrowotna nad ludźmi starymi



 terapeuta oddechowy 

 inspektor farmaceutyczny

kontroler jakości świadczeń zdrowotnych

 technolog kardiochirurgiczny

5. Ochrona zdrowia, kształtowanie 
postaw prozdrowotnych, domowa 
opieka zdrowotna nad ludźmi starymi



 Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

6.



specjalista d.s. kultury 

specjalista d.s. marketingu sieciowego 

menedżer sieciowy

menedżer wielokulturowości

6. Informacja, kultura popularna, 
przemysł rozrywkowy



animator parków rozrywki

specjalista d.s. marketingu społecznego

specjalista od przygotowywania przemówień 

badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego)

6. Informacja, kultura popularna, 
przemysł rozrywkowy



pracownik środków masowego przekazu 

broker informacji

6. Informacja, kultura popularna, 
przemysł rozrywkowy



Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, 

Hotelarstwo, Gastronomia

7.



organizator obsługi turystycznej

pilot wycieczek

przewodnik turystyczny 

ekspert od turystyki

7. Turystyka (organizacja czasu 
wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, 

Gastronomia



kucharz

kelner

hostessa

gastronom rozrywkowy

7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), 
Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia



Administracja

8.



urzędnik skarbowy 

kurator

doradca finansowy

8. Administracja



Marketing, reklama

9.



specjalista ds. marketingu 

i zarządzania 

specjalista od reklamy

specjalista d/s public relations

 twórca reklam

9. Marketing, reklama



Najważniejsze czynniki przy wyborze szkoły 

i zawodu to :

zainteresowania

predyspozycje zawodowe

cechy osobowości

wyniki w nauce

stan zdrowia



Pamiętaj! 

Zwróć uwagę również na:

informacje w prasie, radiu i telewizji  

sytuację życiową rodziny

miejsce zamieszkania

możliwość wykonywania 

tzw. zawodu dziedziczonego

opinię o szkołach



 Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP – www.ohp.pl

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.waw.pl

 informacje o zawodach, rankingi szkół   www.perspektywy.pl

 przewodnik po zawodach     www.koweziu.edu.pl 

 informacje o zmianach w kształceniu zawodowym Oświatowe ABC-KOWEZiU- google

 informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym  www.ore.edu.pl

 informacje o rynku pracy www.psz.praca.gov.pl

 Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy  WCIES  www.wcies.edu.pl 

 Informacje o szkołach www.interklasa.pl

 Informacje o uczelniach, kierunkach studiów www.uczelnie.info.pl

Pomocne adresy



Szkoła marzeń

Pamiętaj – wybór dalszej ścieżki kształcenia 

i zawodu musi być wyborem świadomym 

i zgodnym z  zainteresowaniami.


