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Czy kiedykolwiek marzyłeś 
o tym, aby w szkole na legalu 
grać w gry i to na najnowo-
cześniejszym sprzęcie MSI? 
Przyjdź do nas! 

Alex, TEB Łódź

TECHNIK INFORMATYK i E-SPORT
klasa patronacka MSI

Lubisz gry komputerowe? Grasz online z przyjaciółmi 
i jesteś w tym naprawdę dobry? A może dopiero rozpo-
czynasz swoją przygodę z grami? W trakcie nauki na tym 
kierunku zdobędziesz umiejętności zawodowego gamera 
pod okiem profesjonalnych trenerów, poznasz również 
zasady skutecznej taktyki w sportowej walce online, grając 
w Counter-Strike Global Offensive i League of Legends, 
a to wszystko na najnowocześniejszym sprzęcie MSI! 

możliwość udziału uczniów w wybranych imprezach 
organizowanych przez MSI;
wsparcie turniejów e-sportowych, eventów i konferencji 
informatycznej dla uczniów;
możliwość wizyt w gameroomie MSI we Wrocławiu.

Kierunek jest wspierany opieką merytoryczną MSI Polska. 
MSI (Micro-Star International Co., Ltd) to światowy lider 
w projektowaniu i produkcji sprzętu dla graczy. 

Dzięki objęciu patronatem klas e-sportowych, firma MSI 
zapewnia:

programować aplikacje desktopowe, internetowe oraz 
mobilne;

projektować i uruchamiać lokalne sieci komputerowe, 
konfigurować lokalne urządzenia sieciowe, administrować 
sieciowym systemem operacyjnym;

Nauczysz się:

zasad tworzenia drużyn, taktycznej komunikacji 
i topografii w oparciu o gry komputerowe;

zasad dziennikarstwa gamingowego;

działań marketingowych oraz zarządzania projektami przy 
organizacji zawodów e-sportowych;

użytkować urządzenia peryferyjne komputera osobistego, 
naprawiać komputery; 

skutecznie dobierać sprzęt i oprogramowanie gamingowe;

projektować, tworzyć i uruchamiać strony WWW 
i administrować nimi poprzez systemy CMS;
projektować i tworzyć bazy danych i nimi administrować.



Czy wiesz, jaki jest najszczęśliwszy 
zawód świata? 
Tak! To właśnie fryzjer.  :)  

Natalia, TEB Wałbrzych
Adrian, TEB Grudziądz

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Jeśli interesujesz się fryzjerstwem, stylizacją włosów, 
inspirują Cię najnowsze trendy w modzie, technik usług 
fryzjerskich to zawód dla Ciebie! Otrzymasz u nas 
wszechstronne umiejętności praktyczne i będziesz szkolił 
się pod okiem zawodowców. Będziesz uczyć się nowo-
czesnego fryzjerstwa, zasad pielęgnacji włosów oraz 
profesjonalnego podejścia do kontaktu z klientem. 

linii profesjonalnych produktów marki Schwarzkopf 
Professional;
linii profesjonalnych produktów marki INDOLA Professional;

W trakcie nauki zdobędziesz certyfikaty:

udziału w szkoleniu Royal Nights i Color Coach 
od Schwarzkopf Professional.

Współczesny rynek wymaga również umiejętności stylizacji 
i doradztwa w zakresie kreowania ogólnego wizerunku 
klienta. Dlatego w ramach kierunku oferujemy Ci także 
dodatkowy moduł z zakresu wizażu i stylizacji.

Nauczysz się:
wykonywać zabiegi pielęgnacyjne skóry głowy i włosów; 
stylizacji fryzur oraz rozjaśniania, koloryzacji, ondulacji 
i prostowania;

wdrażać i stosować nowoczesne technologie w zakresie 
fryzjerstwa;

projektowania fryzur z wykorzystaniem programów 
komputerowych; 

podstaw makijażu;

zabiegów zagęszczania i przedłużania włosów; 

organizacji salonu fryzjerskiego; 

strzyżenia damskiego, męskiego i dziecięcego zgodnie 
z preferencjami i kształtem twarzy klienta oraz 
z najnowszymi trendami w branży fryzjerskiej; 

śledzić stale ewoluujący rynek mody, dostosowywać się 
do niego i czerpać z niego inspiracje.



Dzień w szkole, A Ty ciągle 
na Facebooku? Pasjonujesz się 
marketingiem? Wykorzystaj 
swój potencjał twórczy
i wybierz Technika reklamy!

Kinga, TEB Kraków

To kierunek dla osób kreatywnych, energicznych, komu-
nikatywnych, otwartych na nowe doświadczenia, łatwo 
nawiązujących kontakty z ludźmi. Zdobędziesz u nas nie 
tylko poszukiwane na rynku pracy umiejętności 
w zakresie grafiki komputerowej, ale również reklamy 
w  mediach społecznościowych. 

nadzorować procesy produkcji reklam; 
obsługiwać programy: CorelDraw, Adobe Photoshop;

tworzyć teksty, slogany reklamowe i scenariusze reklam 
radiowych i telewizyjnych;
organizować sesje zdjęciowe i filmowe na potrzeby 
reklamowe;

badać skuteczność reklamy.

Nauczysz się:
planować i organizować kampanie reklamowe 
i promocyjne w mediach (w tym w mediach 
społecznościowych, np. Facebook, Instagram);

TECHNIK REKLAMY
- grafika i media społecznościowe

Fascynują Cię eksperymenty 
chemiczne? Lubisz rozwiązy-
wać zagadki? Jeśli tak, 
Technik analityk to idealny 
wybór dla Ciebie!

Klaudia, TEB Gniezno

TECHNIK ANALITYK
z elementami kosmetologii

wykonywać badania analityczne surowców, półpro-
duktów, produktów i materiałów pomocniczych;
wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe;

Nauczysz się:

samodzielnie wykonywać kosmetyki naturalne, oceniać 
ich jakość, analizować skład chemiczny.

pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych;

Masz analityczny umysł i uwielbiasz chemię i biologię?
W naszych w pełni profesjonalnych, świetnie wyposażo-
nych pracowniach zdobędziesz umiejętności praktyczne, 
które otworzą Ci drogę do zawodu. Pracę znajdziesz 
w laboratoriach kryminalistycznych, naukowo-badawczych 
i związanych z przemysłem spożywczym.

przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki 
chemiczne do badań analitycznych;

sporządzania sprawozdań z wykonanych analiz oraz 
prowadzenia dokumentacji;



NASZE PRZEWAGI:
fun & nauka
zawsze razem

www.technikum.pl

Solidnie przygotujemy Cię do matury

Wpisowe 0 zł!

Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres kształcenia

Unikalna oferta kierunków w Lubinie

Mieścimy się w centrum miasta

Lekcje odbywają się w małych, kilkunastoosobowych klasach zawodowych

Zapewniamy komfortowe i spokojne warunki do nauki

Odbędziesz 50% zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym

Nasi nauczyciele indywidualnie i z zaangażowaniem traktują uczniów 

Dbamy o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów 

Lekcje prowadzimy w ciekawy sposób na nowoczesnym sprzęcie 
w profesjonalnych pracowniach i salach 

Organizujemy ciekawe wycieczki, wyjazdy na Zieloną Szkołę, imprezy, 
dodatkowe zajęcia i kursy



SEKRETARIAT

/technikumTEBEdukacja

/technikum_teb_edukacja

OTWARTE
DRZWI

9.04
21.05

Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3
tel. 76 841 50 60
lubin@teb.pl

Dojedziesz do nas 
linią autobusową numer 4.
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