
Zawód:  TECHNIK TECHNOLGII ŻYWNOŚCI  
Symbol zawodu:  314403 

Typ szkoły:   TECHNIKUM NR 5 W OLSZTYNIE  

Branża:  SPOŻYWCZA (SPC) 

Cykl kształcenia: 5 LAT 

 

Kto powinien wybrać zawód TECHNIKA TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI? 

To idealny zawód dla osób kreatywnych, które chcą poznać różne metody wytwarzania i oceny żywności, 

interesują się jej przetwarzaniem. Dla osób, które dbają o zdrową i bezpieczną żywność, o prawidłowy 

przebieg procesów technologicznych oraz jakość produktów spożywczych. Technolog żywności to 

zdecydowanie zawód przyszłości. 

 

Czego nauczysz się w zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI? 

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych 

w zakresie: 

kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń: 

• pobierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem 

maszyn i urządzeń, 

• wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń, 

• obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego, 

• magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków 

transportu wewnętrznego. 

kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych: 

• wytwarzania produktów spożywczych, 

• organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym, 

• nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym. 

 

Uczeń odbywa 8 tygodniową  praktykę zawodową w zakładach przemysłu spożywczego.  

Języki obce realizowane w tym zawodzie to: język angielski i język niemiecki.  

 

Jakie kwalifikacje i dyplom uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie TTŻ? 

Po zdanych egzaminach zawodowych uczeń otrzymuje certyfikaty kwalifikacji zawodowej  

z kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz 

kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. Certyfikaty te 

wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych z ww. 

kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom zawodowy w zawodzie, TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 

wydany przez OKE. Do dyplomu zawodowego dołącza się Europass – Suplement zawierający opis zawodu i 

kwalifikacji, który wydany jest w języku polskim i angielskim. 

 

Jakie są perspektywy zatrudnienia w zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI? 

Absolwent po ukończeniu szkoły może podejmować pracę w: 

• zakładach przemysłu spożywczego (mleczarnie, browary, zakłady mięsne), 

• laboratoriach badających żywność,  

• stacjach sanitarno-epidemiologicznych, 

• możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą. 

 

Gdzie można kontynuować naukę? 

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich 

i magisterskich na kierunkach: technologia żywności, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, 

towaroznawstwo spożywcze, organizacja i zarządzanie w gastronomii na różnych uczelniach, np.:  

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 

• Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 

• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 



• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 

• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

• Uniwersytet Rzeszowski. 

 


