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Technik technologii żywności 

(cukierniczej, piekarskiej lub mięsnej) 
                    

Jesteś osobą dobrze 
zorganizowaną, 
odpowiedzialną, a przy 
tym masz dobrze 
rozwinięty zmysł smaku? 

Zawsze chciałeś tworzyć 
unikalne receptury ciast, dań czy 

napojów? Jeśli jesteś pasjonatem jedzenia, a przy 
tym lubisz trochę poeksperymentować z jego 
składem, rozważ wybór kariery technika 
technologii żywności. 

Zadania zawodowe 

• wytwarzanie produktów spożywczych (do wyboru): 

cukierniczych 

piekarskich 

mięsnych i tłuszczowych 

• obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do 

produkcji wyrobów spożywczych 

• organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów 

technologicznych w przetwórstwie spożywczym 

• kontrolowanie pracy maszyn stosowanych  

w przetwórstwie żywności 

    Na kierunku technik technologii żywności zapoznasz 
się z tajnikami produkcji artykułów spożywczych, 
dowiesz się również jak planować, organizować oraz 
nadzorować proces ich wytwarzania. Zdobędziesz 
niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny 
jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur 
oraz modyfikowania już istniejących. Dowiesz się, jak 
opracowywać odpowiednie normy i procedury 
dotyczące wprowadzania poszczególnych produktów 
na rynek, a także jak tworzyć dokumentacje, dzięki 
której dany produkt będzie można eksportować do 
innych krajów. Jako przyszły technik, posiądziesz też 
wiedzę z zakresu właściwej eksploatacji oraz 
konserwacji nowoczesnych urządzeń 
wykorzystywanych w procesie produkcji żywności. 

Kariera edukacyjna 

Zawód ten możesz zdobyć bezpośrednio po szkole 
podstawowej, ucząc się w 5 - letnim technikum. 

 

Kształcenie zakończone jest zewnętrznym egzaminem 
zawodowym, którego pozytywny wynik  umożliwi Ci 
otrzymanie świadectwa potwierdzających nabyte  
kwalifikacje, a po ukończeniu szkoły otrzymasz 
dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe.  

Posiadając świadectwo dojrzałości, możesz także 
kontynuować naukę na studiach. 

Kariera zawodowa 

Jako technik technologii żywności będziesz mógł 
podjąć pracę w przedsiębiorstwie zajmującym się 
przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów 
spożywczych, laboratorium dokonującym analizy i 
oceny żywności oraz w placówce badawczej 
określającej międzynarodowe standardy jakościowe. 

Technolodzy żywności – w zależności od wyboru 
specjalizacji – mogą rozwijać się również w takich 
zawodach jak cukiernik, wędliniarz, piekarz lub 
kucharz. Pozwala to podjąć pracę w różnego rodzaju 
punktach gastronomicznych, cukierniach, masarniach i 
piekarniach. Osoby, które wybiorą taką drogę 
zawodową, nie powinny więc narzekać na brak 
możliwości pracy. 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
nr 4 

im. ks. J. Popiełuszki 
 

ul. H.Sienkiewicza 10/12 
 97-300 Piotrków Trybunalski 

www.zsp4.piotrkow.pl 

tel. (44) 732 70 58 
 

https://atutszkola.pl/oferta/kursy-i-szkolenia/kursy-kwalifikacyjne-i-zawodowe/technik-technologii-zywnosci/
https://atutszkola.pl/oferta/kursy-i-szkolenia/kursy-kwalifikacyjne-i-zawodowe/cukiernik/
https://atutszkola.pl/oferta/kursy-i-szkolenia/kursy-kwalifikacyjne-i-zawodowe/wedliniarz/
https://atutszkola.pl/oferta/kursy-i-szkolenia/kursy-kwalifikacyjne-i-zawodowe/piekarz/
https://atutszkola.pl/oferta/kursy-i-szkolenia/kursy-kwalifikacyjne-i-zawodowe/kucharz/
http://www.zsp4.piotrkow.pl/

	Technik tech. żywności
	technik tech_zywności



