
Egzamin zawodowy z Comarch OPT!MA 
 

W trosce o lepszy start młodego pokolenia Comarch od lat aktywnie 

współpracuje ze szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi. Jednym z obszarów tej 

współpracy jest uatrakcyjnianie i wzbogacanie prowadzonych przez nie zajęć, poprzez 

zapewnienie im zaplecza technicznego oraz stworzenie Specjalnej Oferty Edukacyjnej. 
Przedmiotem Specjalnej Oferty Edukacyjnej jest bezpłatne oprogramowanie 

Comarch OPT!MA oraz Comarch CDN XL o pełnej funkcjonalności dedykowane szkołom 

średnim, uczelniom wyŜszym oraz wszelkim innym placówkom edukacyjnym, przeznaczone 

do prowadzenia działań o charakterze edukacyjno-szkoleniowym. 

Oprogramowanie Comarch moŜe być z powodzeniem wykorzystywane na zajęciach 

z takich przedmiotów jak: księgowość, rachunkowość, ekonomia, handel, zarządzanie czy 

przedsiębiorczość. Jak podkreśla mgr Marcin Panczakiewicz, nauczyciel prowadzący zajęcia 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu: „(…) Wykorzystanie Comarch OPT!MA 

na zajęciach pozwala szkole dostosować program kształcenia do wymogów rynku pracy oraz 

egzaminu zewnętrznego, który jest nieodłączną częścią procesu dydaktycznego. 

Oprogramowanie Comarch umoŜliwia nam połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym swoich uczniów (…) Czytaj więcej >> 

Szkoły profilowane wspierające proces nauczania systemem Comarch OPT!MA, wyposaŜają 

zatem swoich uczniów w umiejętności i kompetencje przydatne na rynku pracy, 

przygotowując ich jednocześnie do końcowego egzaminu zawodowego. Warto tu bowiem 

zaznaczyć, Ŝe – zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Comarch 

OPT!MA jest jednym z oprogramowań, w oparciu o które przeprowadzany jest egzamin 

zawodowy dla absolwentów techników i szkół  ponadgimnazjalnych w zawodzie technik 

rachunkowości i technik ekonomista. 

Wersja edukacyjna Comarch OPT!MA oprócz dodatkowych i doraźnych korzyści  

w postaci12-miesięcznej gwarancji czasowej (z moŜliwością bezpłatnego przedłuŜania), 

bezpłatnej aktualizacji systemu, materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej i upustów 

cenowych na szkolenia, to takŜe moŜliwość bezpłatnej certyfikacji uczniów. Certyfikaty 

poświadczające znajomość Comarch OPT!MA „wzmacniają” CV uczniów, a tym samym ich 

szanse na rynku pracy. Mgr inŜ. Arkadiusz Gola, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry 

Organizacji Przedsiębiorstwa na Politechnice Lubelskiej, prowadzący zajęcia w oparciu  

o system Comarch OPT!MA, zauwaŜa: „Istotą rzeczy jest, aby studenci poznawali narzędzia,  

z którymi mogą się spotkać w swojej przyszłej pracy zawodowej. Coraz większa popularność 

oprogramowania firmy Comarch wśród przedsiębiorstw nobilituje nas do zaznajamiania 

podopiecznych równieŜ z tymi produktami – to zaś zwiększa ich konkurencyjność na obecnym, 

nadal trudnym rynku pracy” Czytaj więcej »  

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących moŜliwości nabycia wersji 

edukacyjnej Comarch OPT!MA i/lub Comarch CDN XL prosimy o kontakt pod adresem 

edukacja.erp@comarch.pl  lub dzwoniąc pod nr tel.: 012 687 75 11. 
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