SYLWETKA ABSOLWENTA
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze
Program nauki w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze
podporządkowany jest celom społecznym, naukowym i dydaktycznym w taki sposób, by
umożliwiał jak najlepsze przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej. Stwarza możliwie
najlepsze warunki rozwoju ich osobowości, stanowiąc podstawę dalszego kształcenia i
samokształcenia.
Absolwenci Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych to:
 Specjaliści w swojej dziedzinie
 Specjaliści o szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętnościach
 Osoby o dużych umiejętnościach komunikacyjnych i otwarte na współpracę
 Osoby znające języki obce
 Osoby posiadające wiedzę branżową, a ponadto społeczno-ekonomiczną,
organizacyjno-prawną, przyrodniczo–geograficzną
Absolwenci naszej szkoły posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą pracy
zawodowej. Wiadomości z zakresu hotelarstwa, ekonomii, usług turystycznych oraz
eksploatacji portów i terminali generują sukcesy zawodowe. W połączeniu z umiejętnościami
zdobywanymi w czasie praktyk krajowych i zagranicznych, znacznie ułatwiają znalezienie
pracy.
Większość uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno –Turystycznych

to osoby, które

łączą pracę zawodową z nauką. W trakcie nauki podnoszą kwalifikacje zawodowe, odbywają
dodatkowe staże i praktyki w firmach z branż zbliżonych do kierunku nauki. Dzięki temu po
ukończeniu szkoły posiadają już doświadczenie zawodowe, znają specyfikę zatrudnienia i
łatwiej adaptują się na rynku pracy.
Udział pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia uwzględniony jest
procesie prowadzenia praktyk. Dzięki temu absolwenci
oczekiwane

od

pracowników

branż:

hotelarskiej,

posiadają wiedzę i umiejętności
ekonomicznej,

turystycznej

oraz

logistycznej. Szerokie spektrum zdobywanej wiedzy, jak również niezwykła elastyczność
naszych absolwentów sprawiają, że z łatwością odnajdują się również w innych branżach.
Dzięki programowi opartemu na praktycznym formach nauczania, wymianie
doświadczeń, współpracy między pedagogami i często warsztatowej formie zajęć, uczniowie

maja świadomość efektywności

i korzyści pracy w grupie. Absolwenci posiadają więc

umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Są otwarci na

zmiany,

wyposażeni

w umiejętności dostosowania się do

zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy, cechują się etyczną i
społeczną odpowiedzialnością zawodową. Pozwala to na dokładniejsze profilowanie swojej
ścieżki rozwoju, a co za tym idzie na znaczne zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.
Absolwenci „Ekonoma” są przygotowani do kontynuacji nauki w ramach studiów oraz
kształcenia ustawicznego.
Takie kompetencje są niezbędne osobom, które będą pracować na wysokich
stanowiskach w gospodarce, w szczególności menedżerom i właścicielom przedsiębiorstw.
Naszych absolwentów można spotkać w wielu powszechnie znanych przedsiębiorstwach.
Wielu z nich zajmuje kierownicze stanowiska w bankach, hotelach lub zostało menedżerami
w liczących się na rynku firmach. Nie brakuje również właścicieli firm, zarówno
innowacyjnych start-upów, jak i bardziej tradycyjnych.

.

