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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Programista aplikacji mobilnych 251402

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu







Analityk systemów mobilnych.
Architekt mobilny.
Inżynier oprogramowania.
Koder.
Projektant oprogramowania mobilnego.
Specjalista do spraw oprogramowania mobilnego.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2514 Applications programmers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja J – Informacja i komunikacja.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w listopadzie 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Jakub Bieszke – HS PARTNER Jakub Bieszke, Gdańsk.
Włodzimierz Walkusz – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Paweł Weichbroth – Memex Paweł Weichbroth, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Wojciech Gostomski – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Paweł Branicki – GRAAL Sp. z o.o., Wejherowo.
Tomasz Magnowski – Zespół Szkół Technicznych w Radomiu, Radom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Bernard Kubiak – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia.
Radosław Niemczewski – Centrum Kształcenia Praktycznego, Pleszew.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Programista aplikacji mobilnych zajmuje się programowaniem aplikacji na urządzenia mobilne
w formie tekstowej lub graficznej przy użyciu odpowiedniego języka programowania8 w środowisku
rozproszonym25. W swojej pracy integruje, poszerza i uzupełnia system oraz tworzy kod aplikacji9
określony według przyjętych standardów programistycznych. Osoba wykonująca ten zawód
zazwyczaj jest również członkiem zespołu biorącego udział w tworzeniu grafiki aplikacji mobilnych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Programista aplikacji mobilnych przekłada określone wymagania użytkowe na język zrozumiały dla
urządzenia mobilnego, tworząc aplikację mobilną funkcjonującą zgodnie z potrzebami użytkownika.
Programista aplikacji mobilnych może również na bieżąco aktualizować kod programu w celu
dostosowania aplikacji do zmieniającego się środowiska informatycznego (np. bazy danych, wersji
systemu operacyjnego, aplikacji, czy też sprzętu teleinformatycznego). Programista może zajmować
się tworzeniem dokumentacji projektowej.
Efektem pracy programisty jest poprawnie działająca aplikacja mobilna lub jej część. W trakcie
tworzenia aplikacji mobilnych programista testuje ich funkcjonowanie oraz korzysta z doświadczeń
innych programistów tworzących podobną funkcjonalność. Podczas testowania aplikacji programista
wyszukuje i usuwa powstałe błędy (tzw. debugowanie3).
Sposoby wykonywania pracy
W swojej pracy programista aplikacji mobilnych stosuje metody, techniki i procedury związane m.in. z:
 programowaniem aplikacji mobilnych lub poprawą ich funkcjonalności dla konkretnych
zastosowań komercyjnych i rozrywkowych,
 identyfikacją procesów biznesowych funkcjonujących w przedsiębiorstwie klienta, nadających się
do automatyzacji i ich programowaniem w aplikacji mobilnej,
 projektowaniem sposobu prezentacji danych pochodzących z dużych systemów informatycznych
w standardowych aplikacjach mobilnych, z zastosowaniem mapowania danych11, wykorzystania
API2.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Programista aplikacji mobilnych pracuje we własnym domu lub w pomieszczeniach biurowych,
często klimatyzowanych, o naturalnym i sztucznym oświetleniu. Pomieszczenia te mogą mieć
charakter:
 przestrzeni otwartej (tzw. open space),
 jedno- lub kilkuosobowych pokoi.
Programista może wykonywać swoją pracę z każdego miejsca, gdzie jest dostęp do sieci
internetowej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Programista aplikacji mobilnych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer wraz z narzędziami programistycznymi; często jest to zintegrowane środowisko
programistyczne służące do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji
oprogramowania,
 urządzenia mobilne: laptopy, tablety, telefony,
 sieci komputerowe i komórkowe,
 komunikatory,
 internet,
 systemy do tworzenia dokumentacji24,
 systemy i narzędzia wspierające zarządzanie wersjami wytworzonego kodu,
 języki i współdzielone repozytoria20 programowania,
 urządzenia biurowe (drukarki, skanery, projektory, testery),
 systemy do kontroli jakości aplikacji.
Organizacja pracy
Programista aplikacji mobilnych może być zatrudniony w ramach umowy o pracę, ale także
w oparciu o umowę o dzieło, zlecenia lub kontrakt. Programista aplikacji mobilnych może również
pracować jako tzw. freelancer, realizując projekty na zlecenie. Wykonywanie zadań zawodowych
przez programistę aplikacji mobilnych zatrudnionego w ramach umowy o pracę zwykle odbywa się
w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy, w dni robocze. W przypadku innej formy
zatrudnienia programista sam organizuje i planuje pracę zgodnie z własnym grafikiem, planem
działania.
W trakcie wykonywania pracy programista aplikacji mobilnych kontaktuje się przede wszystkim
z właścicielem projektu (zleceniodawcą lub osobą odpowiedzialną za kontakt z nim) oraz innymi
członkami zespołu, w tym innymi deweloperami4 oprogramowania mobilnego, testerami, grafikami
i działem zapewniania jakości. Często pracuje samodzielnie i podlega kontroli zwierzchników oraz
szefów projektu.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Praca w zawodzie programista aplikacji mobilnych nie jest związana ze szczególnymi zagrożeniami
dla zdrowia. Programista narażony jest m.in. na:
 nadmierne obciążenia wzroku, wynikające z długotrwałej pracy przy komputerze,
 przeciążenie układu kostno-szkieletowego związane z pracą w pozycji siedzącej – skrzywienia
kręgosłupa (kifoza, lordoza), dyskopatia, zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty,
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stres w przypadku trudnych relacji z użytkownikiem, przełożonym lub presją czasową
w zachowaniu przyjętych terminów realizacji powierzonych zadań programistycznych.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód programista aplikacji mobilnych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność kończyn górnych,
 sprawność układu kostno-stawowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zręczność palców,
 spostrzegawczość,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 sprawność intelektualna,
 zdolność łatwego kojarzenia faktów,
 dobra pamięć,
 dobra organizacja pracy własnej,
 zdolność ustalania priorytetów,
 zdolność do analitycznego myślenia i łączenia zależności,
 zdolność do poszukiwania prostych rozwiązań,
 zdolność wykonywania powtarzalnych zadań,
 zdolność rozwiązywania i łagodzenia problemów,
 zdolność szybkiego uczenia się;
w kategorii cech osobowościowych
 zainteresowania informatyczne,
 sumienność,
 systematyczność,
 dokładność,
 samokontrola,
 samodzielność,
 pomysłowość,
 kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
 odporność na stres,
 komunikatywność.
 gotowość do ustawicznego uczenia się.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
W zawodzie programista aplikacji mobilnych ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz
sprawność układu mięśniowo-szkieletowego, ze względu na długotrwałą pracę przy komputerze.
Praca pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Występuje w niej również
obciążenie umysłowe związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem
decyzji.
Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są:
 poważne wady wzroku i słuchu,
 niepełnosprawność umysłowa,
 zdiagnozowana dyskopatia,
 zaburzenia układu krążenia,
 niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 zaburzenia równowagi oraz epilepsja,
 niska odporność psychiczna.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie programista aplikacji mobilnych preferowane jest wykształcenie
wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu:
 inżynierii oprogramowania, robotyki,
 elektroniki, telekomunikacji i informatyki,
 statystyki i ekonometrii.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
W zawodzie programista aplikacji mobilnych nie jest wymagane posiadanie szczególnych uprawnień,
jednakże podjęcie pracy w tym zawodzie ułatwiają:
 dyplomy uczelni wyższych i studiów podyplomowych z zakresu inżynierii oprogramowania,
robotyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, statystyki i ekonometrii,
 certyfikaty potwierdzające znajomość języków programowania stosowanych na obsługiwanej
platformie mobilnej16, uzyskane od renomowanych dostawców i producentów,
 certyfikaty i świadectwa potwierdzające ukończenie szkoleń i warsztatów tworzenia
oraz programowania aplikacji,
 certyfikaty znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się
dokumentacją oraz bibliotekami językowymi, wykorzystywanymi w codziennej pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Programista aplikacji mobilnych z reguły zaczyna karierę zawodową jako osoba zainteresowana
zagadnieniami informatycznymi, graficznymi, ekonomicznymi lub członek zespołu współtworzący
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rozwiązania internetowe w organizacji. W zależności od posiadanego doświadczenia, może pracować
na stanowisku:
 młodszego programisty,
 starszego programisty.
Osoby pogłębiające wiedzę na temat zarządzania zespołami programistycznymi i projektami
informatycznymi mogą pełnić funkcje:
 kierownika zespołów programistycznych,
 kierownika projektów,
 dyrektora IT.
Możliwość rozwoju zawodowego stwarza udział w warsztatach, szkoleniach, kursach oraz podjęcie
kształcenia w ramach studiów wyższych lub podyplomowych na kierunkach z zakresu inżynierii
oprogramowania, robotyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, statystyki i ekonometrii.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Kompetencje w zawodzie programista aplikacji mobilnych potwierdzane są dyplomami uczelni
wyższych w zakresie inżynierii oprogramowania, robotyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki,
statystyki i ekonometrii oraz certyfikatami znajomości danego języka programowania, przy pomocy
którego tworzone jest oprogramowanie. Certyfikaty wydawane są przez producentów
oprogramowania aplikacji mobilnych na podstawie ukończonych szkoleń i złożonych egzaminów
certyfikacyjnych.
Organizacja zatrudniająca programistów musi wykazać się certyfikowanymi programistami, którzy
cyklicznie, w miarę rozwoju oprogramowania i zmiany technologii, muszą odnawiać certyfikaty
potwierdzające na bieżąco ich aktualne kompetencje. Certyfikowany specjalista w zespole
deweloperskim oznacza również większą wiarygodność firmy wykonującej powierzone zlecenie.
Oddzielną formą potwierdzenia własnych kompetencji, czasem bardziej wartościową niż certyfikaty,
może być portfolio aplikacji mobilnych wytworzonych przez programistę i opublikowanych
w internecie.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie programista aplikacji mobilnych może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Architekt stron internetowych
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
Programista aplikacji
Projektant baz danych
Administrator systemów komputerowych
Administrator zintegrowanych systemów zarządzania

8

Kod zawodu
251301
251302
251303
251401
252103
252201
252202
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie programista aplikacji mobilnych wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Analizowanie specyfikacji aplikacji mobilnych.
Z2 Przygotowywanie i utrzymywanie specyfikacji aplikacji mobilnych.
Z3 Projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych.
Z4 Opracowywanie planów testów aplikacji mobilnych.
Z5 Przeprowadzanie testów aplikacji mobilnych.
Z6 Przygotowywanie wydania aplikacji mobilnych.
Z7 Publikowanie i walidowanie wydania aplikacji mobilnych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Analizowanie i opracowywanie specyfikacji aplikacji
mobilnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Analizowanie i opracowywanie specyfikacji aplikacji mobilnych
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Analizowanie specyfikacji aplikacji mobilnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Definicje i pojęcia w zakresie wymagań
30
31
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych ;
Wymagania sprzętowe i programowe urządzeń
i aplikacji mobilnych;
Źródła informacji dostępne w internecie
dotyczące specyfikacji urządzeń i aplikacji
mobilnych;
15
14
Notację UML i BPMN .






Analizować oraz interpretować zapisy
specyfikacji w zakresie wymagań funkcjonalnych
i niefunkcjonalnych aplikacji mobilnych;
Analizować oraz interpretować zapisy
specyfikacji w zakresie wymagań sprzętowych
i programowych;
Wyszukiwać w internecie niezbędne informacje
w specyfikacji urządzeń i aplikacji mobilnej;
Analizować oraz interpretować diagramy
i modele zapisane w notacji UML oraz BPMN.

Z2 Przygotowywanie i utrzymywanie specyfikacji aplikacji mobilnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Charakterystykę wymagań funkcjonalnych
i niefunkcjonalnych;
Metody opisu wymagań funkcjonalnych
i niefunkcjonalnych w specyfikacji aplikacji
mobilnej;
1
Składnię i zasady opisu algorytmów w formie
18
pseudo kodu ;
Źródła informacji dotyczących aplikacji
i urządzeń mobilnych dostępnych w internecie.







9

Komunikować się z klientem/inwestorem w celu
przełożenia jego oczekiwań na wymagania
funkcjonalne i niefunkcjonalne;
Analizować bieżące zapisy w specyfikacji
aplikacji mobilnej i dokonywać stosownych
korekt oraz uzupełnień;
Opisywać wymagania funkcjonalne oraz
niefunkcjonalne w specyfikacji;
Opisywać złożone algorytmy pseudo kodem;
Wyszukiwać dodatkowe informacje w zakresie
opisu aplikacji mobilnych w internecie.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
mobilnych
Kompetencja zawodowa Kz2: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Definicje i pojęcia związane z dostępnymi
17
platformami programistycznymi oraz
urządzeniami mobilnymi;
23
Algorytmy, struktury danych , techniki i języki
programowania, zasady przeprowadzania
26
testów jednostkowych ;
6
Środowisko programistyczne: IDE , repozytoria
kodu źródłowego i systemy kontroli wersji;
32
Wzorce projektowe (m.in. MVVM );
29
Metody projektowania widoków aplikacji
mobilnych;
22
Interfejs REST API ;
Metody optymalizacji aplikacji mobilnych
i techniki zarządzania kluczami służącymi do
podpisywania aplikacji.









Interpretować wymagania funkcjonalne
i niefunkcjonalne, zdefiniowane względem
aplikacji mobilnej;
Stosować algorytmy, techniki programowania;
Przeprowadzać testy jednostkowe;
Wykorzystywać repozytoria kodu źródłowego
oraz systemy kontroli wersji;
Implementować kod źródłowy zgodnie ze
wzorcami projektowymi (m.in. MVVM);
Projektować oraz implementować widoki
aplikacji mobilnych;
Implementować obsługę REST API;
Optymalizować, podpisywać i umieszczać
aplikację mobilną w repozytorium.

Z4 Opracowywanie planów testów aplikacji mobilnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Istotę, cele i założenia testowania
oprogramowania;
Terminologię stosowaną w zakresie testowania
aplikacji mobilnych;
13
Metody testowania „czarnej skrzynki” i „białej
12
skrzynki” ;
Metodykę opracowywania testów dla aplikacji
mobilnych.





Definiować cele i obszar testowania zgodnie
z wymaganiami;
Definiować założenia testowania: techniki
testowania, narzędzia testowe, pokrycie
19
testowe kodu ;
Określać strategie i scenariusze testowania, plan
analizy testów oraz kryteria zakończenia
testowania, przy zastosowaniu metod „czarnej”
i „białej skrzynki”.

Z5 Przeprowadzanie testów aplikacji mobilnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Środowiska, systemy i narzędzia testowania
aplikacji mobilnych;
Metody i techniki przeglądu kodu źródłowego
10
oraz list kontrolnych ;
Składnię języków programowania
wykorzystywanych do rozwijania aplikacji
mobilnych;
Metody i techniki testów jednostkowych;
28
Metody i techniki testowania konfiguracji
27
i kompatybilności ;
Proces debugowania aplikacji mobilnej;
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Wykorzystywać środowiska dedykowane do
rozwijania aplikacji mobilnych w zakresie ich
testowania;
Analizować oraz interpretować (przeglądać)
składnię kodu źródłowego aplikacji;
Wykorzystywać systemy i narzędzia testowania
aplikacji mobilnych;
Implementować, utrzymywać i uruchamiać testy
jednostkowe i listy kontrolne oraz testy
konfiguracji i kompatybilności;
Usuwać błędy i defekty zidentyfikowane
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Istotę i proces testowania zużycia baterii oraz
innych zasobów sprzętowych przez aplikację
mobilną.



w trakcie procesu debugowania;
Analizować zużycie baterii oraz innych zasobów
sprzętowych przez aplikację mobilną.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Przygotowywanie, publikowanie i walidowanie wydania
aplikacji mobilnej
Kompetencja zawodowa Kz3: Przygotowywanie, publikowanie i walidowanie wydania aplikacji
mobilnej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Przygotowywanie wydania aplikacji mobilnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Platformy programistyczne aplikacji mobilnych;
Proces zebrania informacji niezbędnych do
przygotowania wydania aplikacji do
opublikowania;
Proces konfigurowania wydania aplikacji
mobilnej do opublikowania;
7
Podstawy infrastruktury klucza publicznego
i proces cyfrowego podpisywania aplikacji
mobilnych.




Posługiwać się narzędziami platform
programistycznych aplikacji mobilnych;
Przygotowywać niezbędną zawartość do
wydania aplikacji;
Przygotowywać aplikację mobilną do publikacji
poprzez jej stosowną konfigurację
i zastosowanie podpisu cyfrowego w zakresie
infrastruktury klucza publicznego.

Z7 Publikowanie i walidowanie wydania aplikacji mobilnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Wymagania repozytorium dotyczące publikacji
aplikacji mobilnych;
Wymagania i proces pobierania oraz instalacji
aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym;
Podstawy zasad interakcji człowiek – komputer,
w szczególności w zakresie jej kompatybilności,
wydajności oraz stabilności;
Zasady bezpieczeństwa względem danych
użytkownika w aplikacji mobilnej.



Publikować aplikację mobilną w repozytorium;
Pobierać i instalować aplikację na różnych
urządzeniach mobilnych oraz weryfikować
poprawność jej instalacji;
Przeprowadzać czynności kontrolne dla
porównania stanu istniejącego aplikacji
ze stanem wzorcowym w zakresie interakcji,
funkcjonalności, kompatybilności, wydajności,
stabilności oraz bezpieczeństwa.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie programista aplikacji mobilnych powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:






Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (zaniedbań) w zakresie
wykonywanej pracy zawodowej w obszarze programowania aplikacji mobilnych.
Oceniania i weryfikowania własnego działania i oceniania osób, zaangażowanych w realizację
zadań zawodowych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową właściwą dla branży informatycznej.
Rozwiązywania problemów w kreatywny sposób i z otwartością na nowe pomysły.
Komunikowania w sposób skuteczny w relacjach międzyludzkich, służących nawiązywaniu
kontaktu, zdobywaniu i przekazywaniu informacji.

11
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Współpracowania z pozostałymi członkami zespołu zaangażowanymi w tworzenie aplikacji
mobilnych.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych i ewentualnie podległego personelu.

3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
programista aplikacji mobilnych.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu programista aplikacji mobilnych

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie programista aplikacji mobilnych nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

12
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Programista aplikacji mobilnych może ubiegać się o pracę w organizacjach, w których prowadzone
są: analiza potrzeb, tworzenie specyfikacji systemu, projektowanie, programowanie, testowanie,
integracja, modyfikacja, eksploatacja i aktualizacja oprogramowania mobilnego. Możliwości podjęcia
pracy oferują krajowe i międzynarodowe zespoły informatyczne, które tworzą implementację
warstwy front-end5 dla standardowych, responsywnych21 i mobilnych interfejsów użytkowych, które
usprawniają organizację.
Programista może znaleźć zatrudnienie w:
 instytucjach teleinformatycznych świadczących usługi programistyczne w innowacyjnych
projektach mobilnych, realizowanych m. in. dla przemysłu, użyteczności publicznej, administracji,
ochrony zdrowia,
 centrach obliczeniowych,
 instytucjach naukowo-badawczych,
 instytucjach finansowych, w tym przedsiębiorstwach z sektora bankowego,
 przedsiębiorstwach z sektora energetycznego,
 przedsiębiorstwach z sektora rozrywkowego (np. produkcja gier na urządzenia mobilne),
 przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, informatycznych, centrach outsourcingowych,
także o zasięgu globalnym.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
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Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce kształcenie w zawodzie
programista aplikacji mobilnych prowadzą uczelnie wyższe oferujące specjalizację lub studia
podyplomowe na kierunkach związanych z inżynierią oprogramowania (w tym programowaniem
aplikacji mobilnych), robotyką, elektroniką, telekomunikacją i informatyką, statystyką i ekonometrią.
Szkolenie
Szkolenia w zawodzie programista aplikacji mobilnych oferowane są przez producentów
oprogramowania aplikacji platform mobilnych i dotyczą m.in.:
 programowania aplikacji mobilnych i webowych,
 projektowania, tworzenia aplikacji mobilnych na platformie Android,
 technologii mobilnych na realnych przykładach,
 testowania i architektury aplikacji mobilnych.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
Szczególnie ważne w zawodzie jest samokształcenie, udział w społeczności, która dzieli się wiedzą
specjalistyczną na forach internetowych lub materiałami udostępnianymi przez producentów
oprogramowania mobilnego. Dobrą praktyką w zawodzie jest korzystanie z doświadczeń
i współdzielenie własnej wiedzy z innymi programistami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie programista aplikacji mobilnych jest
zróżnicowane i wynosi najczęściej od 4000 zł do 12000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden
etat, a w szczególności:
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od 4000 zł do 5000 zł brutto miesięcznie dla osób wykonujących pracę początkującego
programisty,
od 5000 zł do 8000 zł brutto miesięcznie dla doświadczonych programistów w małych i średnich
przedsiębiorstwach,
od 6000 zł do 12000 zł brutto miesięcznie dla doświadczonych programistów, zatrudnionych
w dużych korporacjach.

Wysokość wynagrodzenia dodatkowo uzależniona jest od funkcjonalności kodu programu, obszarów
objętych programowaniem oraz klienta, dla którego programista świadczy usługi.
Programiści aplikacji mobilnych poza stałym wynagrodzeniem mogą liczyć na dodatkowe świadczenia
pozapłacowe w postaci np.: pokoi do relaksu zaopatrzonych w konsole do gier, stref masażu,
stołówek, siłowni, karnetów na zajęcia sportowe, szkoleń zawodowych, prywatnej opieki zdrowotnej,
szkoleń językowych, opcji na akcje oraz dodatkowych programów emerytalnych.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie programista
z niepełnosprawnościami.

aplikacji

mobilnych

możliwe

jest

zatrudnienie

osób

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza możliwości należytego
wykonywania prac,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza możliwości swobodnego
poruszania się,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 z epilepsją (06-E) – na wybranych stanowiskach pracy pod warunkiem, że napady padaczkowe
występują sporadycznie,
 z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in., pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.








Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa – Systemy
zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Literatura branżowa:






Kubiak B. F.: Strategia Informatyzacji współczesnej organizacji. Uniwersytet Gdański, Gdańsk
2003.
MacLennan B. J.: Principles of Programming Languages. Oxford University Press, Oxford 1987.
Pawlak R.: Testowanie oprogramowania. Podręcznik dla początkujących. Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2014.
Piotrowski M.: Notacja modelowania procesów biznesowych. Podstawy. Wydawnictwo BTC,
Warszawa 2007.
Programista: magazyn programistów i liderów zespołów IT – czasopismo. Anna Adamczyk,
Warszawa.

16

INFORMACJA O ZAWODZIE – Programista aplikacji mobilnych 251402




Rosenfeld L., Morville P., Arango J.: Architektura informacji w serwisach internetowych i nie
tylko. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.
Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów
informatycznych. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
Zieliński P.: Testy jednostkowe w Visual Studio. MSDN Developer Network, 2011.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:














Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Blog programistyczny dla systemu operacyjnego Android: http://www.anddev.org
Blog programistyczny dla systemu operacyjnego Android:
https://developer.android.com/support
Blog programistyczny dla systemu operacyjnego iOS: http://www.iphonedevforums.com/forum
Blog programistyczny dla systemu operacyjnego iOS: https://nshipster.com
Blog programistyczny dla systemu operacyjnego iOS: https://nsscreencast.com/episodes
Blog programistyczny dla systemu operacyjnego iOS: https://www.raywenderlich.com
Blog programistyczny: https://stackoverflow.blog
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT):
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-sektora-informatycznego
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow.

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).
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Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.
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Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

Nazwa pojęcia
Algorytm

Definicja
Uporządkowany ciąg czynności niezbędnych do
wykonania określonego zadania.
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2

API
(Application
Programming Interface)

Ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki
programy komputerowe komunikują się między sobą.
Definiuje się go na poziomie kodu źródłowego dla
składników oprogramowania.

3

Debugowanie

Proces systematycznego znajdowania i rozwiązywania
problemów w aplikacji mobilnej, zazwyczaj
wykonywany przez programistę na podstawie błędów
zgłoszonych przez testerów aplikacji.

4

Deweloper

Twórca oprogramowania posługujący się językiem
programowania do tworzenia aplikacji graficznych
i tekstowych.

5

Front-end

Warstwa nakładek zapewniających graficzny lub
tekstowy interfejs uruchamiany w przeglądarce.

6

IDE
(Integrated
Development
Environment)

Program lub zbiór programów służących do rozwijania
i testowania oprogramowania (ang. Integrated
Development Environment – Zintegrowane
środowisko programistyczne).

7

Infrastruktura klucza
publicznego

Zbiór sprzętu i oprogramowania, ludzi, polityk,
procesów oraz procedur niezbędnych do tworzenia,
zarządzania, przechowywania, dystrybucji oraz
odbierania podpisów elektronicznych.

8

Język programowania

Język komputerowy pozwalający na precyzyjny zapis
algorytmów oraz innych zadań jakie komputer ma
wykonać.

9

Kod aplikacji

Zapis programu komputerowego przy pomocy
określonego języka programowania, opisujący
operacje jakie powinien wykonać komputer. Kod
aplikacji jest wynikiem pracy programisty i pozwala
wyrazić w czytelnej dla człowieka formie strukturę
oraz działanie programu komputerowego.

10

Lista kontrolna

Katalog przedmiotów / zadań zarejestrowanych do
śledzenia; może być uporządkowana sekwencyjnie,
rzadziej z przypisanymi priorytetami.

11

Mapowanie danych

Proces przyporządkowywania jednego zasobu danych
systemu do drugich, mających najczęściej charakter
wirtualny. Proces mapowania pozwala zauważalnie
zwiększyć szybkość działania systemu, podwyższyć
komfort jego użytkowania, a także poszerzyć zakres
posiadanych przez niego funkcji.
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Metoda testowania
„białą skrzynką”

Testowanie oprogramowania, która polega na analizie
oraz interpretacji struktury kodu źródłowego, co
wymaga dostępu do jego repozytorium.
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Metoda testowania
„czarną skrzynką”

Testowanie oprogramowania, w której nie zakłada się
zgłębiania wewnętrznej struktury programu, zaś
skupia się na weryfikacji założeń funkcjonalnych bez
dostępu i odniesienia do kodu źródłowego aplikacji.
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Notacja BPMN
(Business Process Model
and Notation)

Graficzny sformalizowany zapis przeznaczony do
opisywania modelów i procesów biznesowych.
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Notacja UML
(Unified Modeling
Language)

Ujednolicony język modelowania systemów
informatycznych, opracowany przez Grady Boocha,
Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jacobsona i oficjalnie
zdefiniowany przez organizację Object Management
Group (OMG).
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Platforma mobilna

Środowisko sprzętowe i programistyczne dla urządzeń
mobilnych (np. Android, iOS, Windows).

17

Platforma
programistyczna

System informatyczny służący do rozwijania
i testowania aplikacji mobilnej.

18

Pseudo kod

Zapis algorytmu komputerowego, wykorzystujący
język naturalny (zwykle angielski), nie zawiera
szczegółów konkretnego języka programowania.
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Pokrycie testowe kodu

Metoda analityczna polegająca na określeniu, które
części programu zostały wykonane (pokryte) prze
z testy oraz przeciwnie wskazanie, które części nie
zostały przez nie pokryte.
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Repozytoria

Miejsce uporządkowanego przechowywania
informacji, z których wszystkie przeznaczone są do
udostępniania.

21

Responsywność

Dostosowanie grafiki, tekstu do rozmiaru
wyświetlacza, na którym dana strona internetowa jest
prezentowana. Dopasowanie obrazu do wyglądu
ekranu na laptopie, tablecie lub smartphone.
W informatyce dodatkowo określająca szybkość
reakcji systemu, oprogramowania na wydane
polecenie.
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REST API
(Representational State
Transfer Application
Programming Interface)

Interfejs programowania aplikacji, który służy do
manipulowania danymi.

23

Struktury danych

Forma przechowywania danych w pamięci
komputera.
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Systemy do tworzenia
dokumentacji

Program do tworzenia dokumentacji technicznej,
w tym przede wszystkim instrukcji programistycznych,
użytkowych i wykonawczych.

25

Środowisko
rozproszone

Zbiór niezależnych urządzeń technicznych
połączonych w jedną, spójną logicznie całość. Zwykle
łączonymi urządzeniami są komputery, systemy
automatyki. Połączenie najczęściej realizowane jest
przez sieć komputerową lub internetową. Urządzenia
są wyposażone w oprogramowanie umożliwiające
współdzielenie zasobów systemowych.
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Test jednostkowy

Technika testowania kodu źródłowego polegająca na
wywołaniu pojedynczej funkcji wraz z jej parametrami
oraz porównanie otrzymanego wyniku z
oczekiwanym.

Zieliński P.: Testy jednostkowe
w Visual Studio. MSDN
Developer Network, 2011
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Test kompatybilności

Technika testowania oprogramowania polegająca na
jego wykonaniu na innych systemach operacyjnych
niż ten na którym jest rozwijane lub uruchomione.

28

Test konfiguracji

Technika testowania oprogramowania polegająca na
sprawdzaniu różnych kombinacji jego parametrów.

29

Widok

Rozkład elementów (graficznych, tekstowych) na
ekranie urządzenia mobilnego.

30

Wymagania
funkcjonalne

Charakterystyka zadań realizowanych przez aplikację.
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Wymagania
niefunkcjonalne

Charakterystyka właściwości i ograniczeń
w zachowaniu aplikacji, które nie wpływają na
realizowane przez nią zadania.

32

Wzorzec projektowy
MVVM
(Model-View-/
-Viewmodel)

Składa się z trzech elementów: modelu, widoku oraz
modelu przystosowanego do współpracy z widokiem.
Zadaniem widoku jest wyświetlanie danych – pełni on
wyłącznie funkcję prezentacyjną, zaś cała logika (kod)
jest zawarta w modelu lub widoku modelu.
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