
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY 311941 

 

Technik przemysłu mody to zawód dla osób kreatywnych, otwartych na zmiany, interesujących się 

modą i projektowaniem odzieży.  

Technik mody projektuje, konstruuje, modeluje i wykonuje wyroby odzieżowe, dobiera materiały 

i dodatki. Potrafi  zaprojektować kolekcje odzieży oraz zaplanować i poprowadzić marketing wyrobów 

odzieżowych. Obsługuje programy komputerowe wspomagające proces przygotowania produkcji. Ponadto 

opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych oraz organizuje i kontroluje proces ich wytwarzania. 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE 

 

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych  

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych  

 

CELE KSZTAŁCENIA 

 

Uczeń przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych: 

1) w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:  

a) projektowania wyrobów odzieżowych,  

b) konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych,  

c) modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych,  

d) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,  

e) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów 

odzieżowych,  

f) wykonywania wyrobów odzieżowych;  

2) w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych:  

a) projektowania kolekcji odzieżowych,  

b) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,  

c) organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,  

d) kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,  

e) prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WTOKU KSZTAŁCENIA 

 

Kwalifikacja MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 

1)  Teoretyczne przedmioty zawodowe: 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Materiałoznawstwo odzieżowe 

 Podstawy projektowania wyrobów odzieżowych 

 Technologia wyrobów odzieżowych 

 Konstrukcja i modelowanie wyrobów odzieżowych 

2)  Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych: 

 Wykonywanie wyrobów odzieżowych 

3)  Praktyka zawodowa 

 

Kwalifikacja MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 

1)  Teoretyczne przedmioty zawodowe: 

 Marketing mody 

 Język obcy w branży odzieżowej 

2)  Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych: 

 Rysunek odzieżowy 

 Pracownia materiałoznawstwa odzieżowego 

 Organizowanie procesów produkcyjnych  

 Komputerowe przygotowanie produkcji 

3)  Praktyka zawodowa  



CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

1) Wykonywać modele wyrobów odzieżowych zgodnie z projektem plastycznym; 

2) Wykonywać formy i szablony elementów ubrań; 

3) Projektować wyroby odzieżowe z zastosowaniem technik komputerowych; 

4) Dobierać tkaniny i dodatki krawieckie do odzieży oraz obliczać ich zużycie; 

5) Obsługiwać maszyny i urządzenia szwalnicze; 

6) Wykonywać wyroby odzieżowe zgodnie z procesem wytwarzania; 

7) Organizować i nadzorować przebieg procesu produkcji wyrobów odzieżowych; 

8) Wykonywać przeróbki odzieży; 

9) Dokonywać kalkulacji kosztów wykonania ubrań; 

10) Oceniać jakość wykonanych gotowych wyrobów odzieżowych; 

11) Opracowywać dokumentację techniczną wyrobu odzieżowego; 

12) Przeprowadzać działania związane z marketingiem wyrobów odzieżowych; 

 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody mogą podejmować pracę 

zawodową w przedsiębiorstwach produkujących wyroby odzieżowe, wykonując zadania związane z 

projektowaniem ubiorów na różne typy figur, konstruowaniem i modelowaniem form odzieży dla wszystkich 

grup wiekowych, korygowaniem wad figur poprzez dobór odpowiednich fasonów i kolorystyki ubiorów, a 

także materiałów odzieżowych oraz dodatków zdobniczych. 

Absolwenci tego kierunku kształcenia przygotowani będą do opracowywania dokumentacji 

techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych, konfekcjonowania wyrobów odzieżowych, 

organizowania własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy zespołów pracowników, jak też 

organizowania i nadzorowania procesów technologicznych związanych z wykonywaniem wykrojów 

wyrobów odzieżowych, szyciem, wykończeniem, obróbką termiczną wyrobów odzieżowych, obsługą maszyn 

szwalniczych oraz urządzeń stosowanych w przemyśle odzieżowym.  

Bardzo ważna jest również umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających proces 

projektowania oraz wytwarzania odzieży, w tym przygotowania procesu produkcji, normowania zużycia 

surowców, a także organizowania i prowadzenia działań związanych z marketingiem mody. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody, podejmując pracę w 

przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby odzieżowe, może być zatrudniony na stanowiskach: kierownika 

produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, konstruktora odzieży, technologa wyrobów 

odzieżowych oraz mistrza, może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów 

odzieżowych, projektowaniem kolekcji oraz organizacją pokazów wyrobów odzieżowych, a także prowadzić 

własną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów odzieżowych. 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

 

Technik przemysłu mody znajdzie zatrudnienie:  

  w zakładach przemysłowych jako stylista odzieży  

  jako projektant i krawiec  

  jako przedstawiciel zakładu do kontraktacji wyrobów odzieżowych  

  jako organizator pokazów  

  jako koordynator ślubny  

  jako manager zakładu odzieżowego 

 

USZYJ SOBIE PRZYSZŁOŚĆ 


