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Fotograf jest osobą, która
zawodowo zajmuje się
wykonywaniem wszelkiego
rodzaju zdjęć, do jego
zajęć należą także ich
wywoływaniem oraz
obróbka.

Dobry fotograf powinien
odznaczać się
kreatywnością, dużym
poczuciem estetyki,
spostrzegawczością,
komunikatywnością oraz
cierpliwością. Musi on na
bieżąco śledzić zmieniające
się trendy i stale się
dokształcać.

CZYM ZAJMUJE SIĘ FOTOGRAF



 
Fotograf pracuje w wielu miejscach. Może to

być zakład fotograficzny, prywatne
mieszkanie, instytucja czy otwarta przestrzeń.
Czas pracy zależy od potrzeb klienta, pory dnia
i pogody. Godziny pracy nie są stałe, fotograf

może pracować także w święta i niedziele.

WARUNKI I ŚRODOWISKO PRACY



ZALETY ZAWODU FOTOGRAFA
Kreatywność

Na pewno jest to niezwykle kreatywna
praca. Cały czas się czegoś, uczymy,
jesteśmy wśród ludzi albo przyrody. 

Brak konieczności specjalistycznego wykształcenia
Oczywiście możemy skończyć kursy i różne szkoły. 

 Jednak dość generalnie podchodząc do tematu, to będąc
fotografem musimy robić dobre zdjęcia – nikt nie będzie

nas pytał skąd wiemy, jak to robić.
 

Podróże
Jako fotograf można dużo podróżować

nawet w najdalsze miejsca świata
 



WADY ZAWODU FOTOGRAFA
Praca na własną rękę

  Pracując na własną rękę, nie mamy stałej pensji, musimy się wewnętrznie
zdyscyplinować i zmotywować do wykonywania pracy oraz jesteśmy

zobowiązani dbać o własny sprzęt. 
 

Zmieniająca się pensja
 Pensja w zawodzie fotografa rzadko kiedy jest stała.

Najczęściej zależy ona po prostu od ilości zleceń danego
miesiąca.

 
Własny sprzęt

 Konieczności posiadania własnego sprzętu- 
 praktycznie cały czas musimy tu coś dokupywać,

dbać o niego. A to wszystko pochłania nam
naprawdę dość sporo wydatków.

 



ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO

Po szkole podstawowej jeśli chcemy możemy wybrać
szkołę o kształceniu fotograficznym. We Wrocławiu można
uczęszczać do technikum nr 15, ale także do innych szkół

prywatnych.

Po ukończeniu szkoły można wybrać się
na różne kursy lub praktyki. 

FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA – kierunek
studiów. Studia na kierunku fotografia i multimedia

to studia licencjackie lub magisterskie, których
program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata  lub 2

lata  i kończy się uzyskaniem dyplomu.



DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ


