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Można kontynuować naukę na wyższych uczelniach
• studia magisterskie - projektowanie mody:
- ASP w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru,
- Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi,
• studia inżynierskie -odzieżownictwo, architektura
ubioru: Politechnika Łódzka

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Technik przemysłu mody
Klasyfikacja zawodów i specjalności: 311941

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. 42/ 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:

w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel. 44/ 649 60 87
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w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
Tel. 43/ 822 81 84, 822 81 86

w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
Tel. 46/ 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
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Technik przemysłu mody to zawód dla osób
kreatywnych,
interesujących
się
modą,
projektowaniem ubiorów i zainteresowanych
rozwojem zawodowym w sektorze odzieżowym.
Kształcenie obok przedmiotów ogólnokształcących,
przygotowujących do uzyskania wykształcenia
średniego i matury, obejmuje także bardzo ważne
przedmioty zawodowe: stylizacja ubiorów,
projektowanie
i
wykonywanie
wyrobów
odzieżowych, organizacja procesów wytwarzania
wyrobów odzieżowych, działalność gospodarcza
w przemyśle mody oraz pracownia projektowania
i wytwarzania wyrobów odzieżowych.
Dzięki
nauce zdobyć można umiejętności pozwalające nie
tylko projektować i wykonywać wyroby odzieżowe,
ale także skutecznie dobierać metody i instrumenty
promocji kolekcji oraz planować działania
logistyczne związane z jej sprzedażą. Jeśli interesują
Cię powyższe zagadnienia ten zawód jest dla Ciebie.
Zadania zawodowe:
W zawodzie tym przewidziane są następujące
zadania:
•
•
•
•
•

projektowanie wyrobów odzieżowych,
opracowywanie
dokumentacji
wyrobów
odzieżowych,
wytwarzanie wyrobów odzieżowych,
organizowanie i kontrolowanie procesów
wytwarzania wyrobów odzieżowych,
prowadzenie
działań
związanych
z marketingiem.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Aby wykonywać zawód technik przemysłu mody
kandydat do pracy powinien legitymować się
wykształceniem
średnim,
kreatywnością
i pomysłowością w projektowaniu, promocji
ubiorów. Zawód ten można zdobyć w technikach

lub za pomocą kwalifikacyjnych kursów
zawodowych /KKZ. Osoba, która ukończy
kwalifikacyjny kurs i zda egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie,
w zakresie danej
kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające
kwalifikacje w tym zawodzie. Zdobycie wszystkich
kwalifikacji: A.71, A.74 składających się na dany
zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego
poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie
pełnego zawodu - dyplomu technika w danym
zawodzie.
W obszarze odzieżowym można
zdobywać
następujące
kwalifikacje:
A.71.Projektowanie
wyrobów
odzieżowych,
A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów
odzieżowych.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Pomimo wymagań zdrowotnych stawianych
technikowi przemysłu mody, w zawodzie tym mogą
realizować się osoby niepełnosprawne, jeśli tylko
zapewnione zostaną odpowiednie warunki pracy
na
stanowisku.
Wśród
przeciwwskazań
do wykonywania tego zawodu wymienić należy:
niesprawność kończyn górnych, krótkowzroczność
(powyżej 8OD), ślepota, nadwzroczność nie
poddająca się korekcji, daltonizm (nieprawidłowe
widzenie barw), zaburzenia w układzie krążenia,
zwyrodnienia układu kostno-stawowego, uczulenia
na środki chemiczne, barwniki (alergie).
Możliwości i szanse zatrudnienia:

Wymagania psychofizyczne:
Przedstawiciel tego zawodu, który wiele godzin
spędza na projektowaniu, szyciu czy prezentacji
autorskich wyrobów powinien charakteryzować się:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

cierpliwością, dokładnością i starannością,
dobrym wzrokiem, odpornością na zmęczenie,
koordynacją wzrokowo-ruchową,
zręcznością manualną,
umiejętnością długotrwałej koncentracji uwagi
i odpornością na monotonię pracy,
umiejętnością pracy w szybkim tempie,
umiejętnością współpracy,
umiejętność rozróżniania barw,
sprawność
układu
kostno-stawowego
i sprawność zmysłu dotyku,
przydatny jest zmysł estetyczny, a także
zainteresowania
plastyczne
niezbędne
do odpowiedniego doboru materiałów i kolorów.

Zawód ten powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku
pracy,
na
którym
według
specjalistów
i pracodawców brakuje fachowców w dziedzinie:
modelowania, projektowania i szycia, a także
reklamowania mody. Można podjąć pracę jako:
projektant mody, stylista, organizator pokazów
mody, konstruktor odzieży, technolog, specjalista
od
aranżacji
przestrzeni
wystawowej
i sprzedażowej, specjalista od promocji i dystrybucji
kolekcji. Osoby przedsiębiorcze mogą samodzielnie
prowadzić działalność gospodarczą.
Płace:
Zarobki w tym zawodzie są zróżnicowane.
Uzależnione od miejsca w którym się pracuje,
a przede wszystkim od umiejętności, pomysłowości
i doświadczenia w branży, która nie należy
do łatwych. Najlepsi, ale to wąska grupa osób, mogą
liczyć na wysokie zarobki. Osoby zatrudnione
na stałe mogą uzyskiwać zarobki poniżej średniej
krajowej.

