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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych 251202

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Specjalista do spraw informatyki.
Specjalista do spraw oprogramowania.

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


2512 Software developers.

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), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Jolanta Dzieślewska – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Radom.
Jarosław Wojciechowski – 4commerce.pl, Pabianice.
Tomasz Sułkowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Ewa Brzeska – Ebitech Sp. z o.o., Radom.
Mariusz Grabowski – Hewlett Packard Enterprise Sp. z o.o., Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Marek Mieńkowski – Stowarzyszenie Siła w Innowacji, Radom.
Krzysztof Chełpiński – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa.
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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
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych wykonuje prace
związane z modyfikacją, rozwojem i utrzymaniem oprogramowania18 systemów informatycznych15.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych zajmuje się wdrażaniem19,
konserwacją8, dostosowywaniem oprogramowania stanowiącego element systemu informatycznego
do zmieniających się wymagań funkcjonalnych23 i niefunkcjonalnych24. Pracuje również nad rozwojem
oprogramowania zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników oraz w celu osiągnięcia jego
maksymalnej wydajności.
Sposoby wykonywania pracy
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych stosuje metody, techniki
i procedury związane ze współpracą z użytkownikami systemów informatycznych w zakresie ich
bieżącego utrzymania, a także z:
 opracowywaniem i wdrażaniem procedury obsługi, utrzymania oraz konfiguracji
oprogramowania,
 analizowaniem wydajności oraz optymalizowaniem pracy systemów informatycznych,
 identyfikowaniem i analizowaniem potrzeb użytkowników i na ich podstawie tworzeniem
specyfikacji wymagań,
 analizowaniem dostępnych na rynku rozwiązań i poszukiwaniem gotowych systemów
realizujących wymagania użytkowników,
 projektowaniem, implementacją i testowaniem nowych funkcji w oprogramowaniu,
 analizowaniem bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 zarządzaniem zmianami i wprowadzaniem kolejnej wersji oprogramowania,
 przygotowaniem dokumentacji technicznej i użytkowej systemów informatycznych.
WAŻNE:
W przypadku realizacji zaawansowanych projektów informatycznych występuje specjalizacja w zakresie czynności
wykonywanych podczas prac nad rozwojem oprogramowania, np. dotyczących prac badawczych, testowania,
programowania, analizowania wymagań, projektowania. Wówczas specjalista do spraw rozwoju
oprogramowania systemów informatycznych może koordynować pracę wyspecjalizowanych członków zespołu
rozwijającego oprogramowanie. Podczas realizacji projektów specjalista do spraw rozwoju oprogramowania
systemów informatycznych współpracuje z innymi specjalistami, np. projektantami, analitykami, programistami,
grafikami, specjalistami z innych dziedzin. W mniejszych organizacjach oraz przy mniejszej złożoności
oprogramowania zawód ten ma charakter bardziej interdyscyplinarny.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2., 3.3., 3.4.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania
w pomieszczeniach biurowych, które mogą mieć charakter:
 przestrzeni otwartej, np. open space11,
 jedno- lub kilkuosobowych pokoi, gabinetów,
 laboratorium komputerowego.

systemów

informatycznych

pracuje

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych może również wykonywać
swoją pracę w innym miejscu, np. w domu lub u klienta. Praca specjalisty jest zwykle pracą
jednozmianową, możliwe są też elastyczne godziny pracy i praca zdalna, często również zadaniowa.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych w swojej pracy korzysta
ze zintegrowanego środowiska komputerowego (sprzęt, peryferia12, system operacyjny), a także z:
 dostępu do sieci komputerowej,
 literatury fachowej,
 komunikatorów,
 internetu,
 aplikacji do zarządzania projektem,
 systemów kontroli wersji,
 edytorów, kompilatorów, debugerów (programów do wykrywania błędów w oprogramowaniu),
 narzędzi do testowania aplikacji,
 systemów do tworzenia dokumentacji,
 oprogramowania biurowego.
Organizacja pracy
Wykonywanie zadań zawodowych przez specjalistę do spraw rozwoju oprogramowania systemów
informatycznych zatrudnionego na etacie zwykle odbywa się w systemie jednozmianowym, w stałych
godzinach pracy, w dni robocze.
Postęp technologiczny umożliwia wykonywanie coraz większej liczby zadań bez konieczności
przebywania w biurze. Praca specjalisty do spraw rozwoju oprogramowania systemów
informatycznych ma charakter indywidualny lub zespołowy, w zależności od realizowanego projektu.
Praca specjalisty do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych może odbywać się
także w nienormowanym czasie, często wymaga stałych kontaktów z klientem, wyjazdów służbowych.
Pracownik coraz częściej pracuje w sposób zdalny, wykorzystując do tego programy do komunikacji
zdalnej oraz wideokonferencyjnej.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Osoba pracująca jako specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
narażona jest na:
 przeciążenia układu kostno-stawowego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas długotrwałej
pracy przy komputerze, tj.: zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wady postawy, zmiany w układzie
kostno-stawowym nadgarstka,
 przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze, złe
lub niewłaściwe sztuczne oświetlenie pomieszczeń, tj.: osłabienie wzroku, ból, łzawienie oczu,
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obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pracą pod presją czasu, czego skutkiem jest stres,
który może prowadzić do nerwicy, depresji,
podwyższony poziom hałasu podczas pracy w pomieszczeniu, w którym stoi wiele komputerów,
drukarek.

WAŻNE:
Szczególne ważne jest organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami, przepisami bezpieczeństwa i higieny
6
oraz ergonomii pracy.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów
informatycznych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność kończyn górnych,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku i słuchu,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia matematyczne,
 zdolność pracy w szybkim tempie,
 zdolność koncentracji uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 twórcze myślenie,
 dobra pamięć,
 zdolność przekonywania,
 podzielność uwagi,
 predyspozycje do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 zainteresowania informatyczne,
 rzetelność,
 dociekliwość,
 odporność na stres,
 cierpliwość,
 zdolność do współdziałania,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
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kreatywność,
wytrwałość,
dokładność,
gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Ze względu na częste kontakty z klientem, użytkownikiem końcowym, do pracy w zawodzie
specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych wymagany jest dobry
słuch oraz sprawny aparat mowy. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są poważne wady
wzroku, które utrudniają pracę przy komputerze, niesprawność kończyn górnych, określone wady
i choroby kręgosłupa z uwagi na długotrwałą pracę w pozycji siedzącej.
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
Pracodawcy, rekrutując specjalistów do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych,
preferują osoby posiadające wykształcenie wyższe I i II stopnia kierunków informatycznych,
technicznych, ścisłych (mechatronika, telekomunikacja, elektronika, matematyka, fizyka).
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Nie ma wymogów w zakresie niezbędnych kwalifikacji czy uprawnień dopuszczających
do wykonywania zawodu specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych.
Atutami przy zatrudnieniu w tym zawodzie są:
 udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 bardzo dobra znajomość obsługi komputera i rozległa wiedza programistyczna,
 posiadanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu specjalistycznych kursów i szkoleń,
związanych z rozwojem oprogramowania systemów informatycznych oraz znajomość narzędzi,
służących do rozwoju oprogramowania danego systemu informatycznego,
 certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.
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
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, w zależności
od posiadanego doświadczenia, może pracować na stanowisku:
 młodszego specjalisty,
 specjalisty,
 starszego specjalisty.
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Specjalista po uzupełnieniu wiedzy i kompetencji może również pracować w zawodach pokrewnych.
Osoby pogłębiające wiedzę w zakresie zarządzania zespołami i projektami informatycznymi mogą pełnić
funkcje:
 kierowników zespołów,
 kierowników projektów,
 dyrektorów IT.
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych może poszerzać swoje
kompetencje m.in. poprzez:
 uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych i w konferencjach branżowych,
 kontynuację nauki na studiach podyplomowych,
 uczestnictwo w webinariach20 oraz korzystając z oferty szkoleń e-learningowych5.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów
informatycznych nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji
formalnej, jak i pozaformalnej.
Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji przydatnych w zawodzie specjalista do spraw rozwoju
oprogramowania systemów informatycznych w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów
podyplomowych, ukierunkowanych na rozwój oprogramowania systemów informatycznych.
Alternatywnymi formami potwierdzania kompetencji w zawodzie specjalisty do spraw rozwoju
oprogramowania systemów informatycznych mogą być:
 portfolio zawierające przykłady zrealizowanych projektów informatycznych,
 uzyskane nagrody, wyróżnienia branżowe i rekomendacje od pracodawców i instytucji
wdrażających oprogramowanie autorstwa/współautorstwa kandydata do zatrudnienia,
 uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności potwierdzane certyfikatami/zaświadczeniami,
wydanymi przez komercyjne firmy branży informatycznej.
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 specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów
informatycznych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Analityk systemów teleinformatycznych
Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

Kod zawodu
251101
251102
251103
251201

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

8
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Z1 Formułowanie założeń, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oprogramowania systemu
informatycznego.
Z2 Analizowanie wymagań systemu informatycznego.
Z3 Analizowanie i wybór dostępnego na rynku oprogramowania pod kątem zadań realizowanych
przez system informatyczny.
Z4 Dostosowywanie oprogramowania systemu informatycznego z uwzględnieniem określonych
wymagań.
Z5 Organizowanie i wykonywanie testów oprogramowania17 systemu informatycznego.
Z6 Opracowywanie dokumentacji użytkowej oprogramowania systemów informatycznych.
Z7 Dostosowywanie i migrowanie oprogramowania do zmienionego środowiska sprzętowo-aplikacyjnego systemu informatycznego.
Z8 Organizowanie pracy w cyklu wydań nowych, poprawionych wersji oprogramowania systemu
informatycznego.
Z9 Opracowywanie procedur utrzymania oprogramowania systemu informatycznego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie modelu architektury oraz projektu
oprogramowania systemu informatycznego
Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowanie modelu architektury oraz projektu oprogramowania
systemu informatycznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Formułowanie założeń, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oprogramowania
systemu informatycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Sposoby pozyskiwania informacji na temat
wymagań dla oprogramowania;
Rodzaje oraz zasady formułowania wymagań
funkcjonalnych oprogramowania;
Rodzaje oraz zasady formułowania wymagań
niefunkcjonalnych oprogramowania;
Zasady dokumentowania wymagań z użyciem
standardów;
10
Techniki i języki modelowania .









Pozyskiwać i analizować informacje nt. wymagań
w zakresie swojej odpowiedzialności;
Identyfikować procesy, które ma realizować
oprogramowanie systemu;
Dokumentować wymagania z użyciem
stosowanych w organizacji standardów opisu
wymagań;
Identyfikować nowe wymagania dla
użytkowanego oprogramowania systemu
informatycznego;
Specyfikować wymagania rozwoju
oprogramowania;
Interpretować stosowane w technikach
modelowania pojęcia i określenia dziedzinowe.

Z2 Analizowanie wymagań systemu informatycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Metody analizowania wymagań;
Wymagania branży i możliwych środowisk
eksploatacji oprogramowania systemu
informatycznego;
Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
stawiane oprogramowaniu podobnych
systemów informatycznych;
Procesy biznesowe typowe dla branży
i organizacji użytkującej system;




9

Oceniać pozyskane informacje pod kątem ich
przydatności w określonym przypadku;
Określać lub identyfikować procesy, które ma
realizować oprogramowanie systemu;
Oceniać ryzyko wpływu nowych wymagań
na istniejące funkcje systemu.

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych 251202


Oprogramowanie i technologie informatyczne
stosowane w organizacji.

Z3 Analizowanie i wybór dostępnego na rynku oprogramowania pod kątem zadań realizowanych
przez system informatyczny
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
stawiane oprogramowaniu systemu
informatycznego;
9
Przepisy prawa dotyczące licencjonowania
13
i praw autorskich ;
Dokumentację systemów informatycznych;
Procesy biznesowe typowe dla branży
i organizacji, wykorzystującej system.








Identyfikować procesy, które ma realizować
oprogramowanie systemu;
Badać cechy i użyteczność istniejącego
oprogramowania względem wymagań;
Wskazywać alternatywy dla rozwiązań danego
problemu;
Dobierać oprogramowanie potrzebne do
realizacji określonych zadań przez system
informatyczny;
Przestrzegać praw autorskich i licencyjnych;
Korzystać z dokumentacji systemów
informatycznych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Rozwijanie oprogramowania systemu informatycznego
Kompetencja zawodowa Kz2: Rozwijanie oprogramowania systemu informatycznego obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z4 Dostosowywanie oprogramowania systemu informatycznego z uwzględnieniem określonych
wymagań
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






















Etapy wytwarzania oprogramowania;
4
Cykl życia oprogramowania ;
Zasady projektowania oprogramowania
systemów informatycznych;
Wzorce rozwiązań problemów informatycznych;
1
14
Algorytmy i struktury danych ;
7
Wybrane języki programowania ;
3
Biblioteki programistyczne ;
Narzędzia informatyczne wspomagające rozwój
oprogramowania w pracy zespołowej;
Bazy danych i języki zapytań do baz danych;
Zasady projektowania struktur i baz danych;
Zasady tworzenia oprogramowania
spełniającego wymogi bezpieczeństwa i ochrony
informacji;
Zagadnienia bezpieczeństwa systemów
informatycznych;
Zasady ochrony danych w systemach
informatycznych;
Podstawy prowadzenia projektów
informatycznych;
Zasady zarządzania wersjami kodu aplikacji;
21
Narzędzia do wersjonowania kodu aplikacji.
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Planować rozwój oprogramowania zgodnie
z wymaganiami;
Projektować wykonanie określonego zakresu
oprogramowania;
Dobierać właściwe wzorce rozwiązań
problemów informatycznych i biblioteki
programistyczne;
Oceniać koszty i czas wykonania wybranego
zakresu oprogramowania;
Korzystać z narzędzi do pracy grupowej nad
kodem źródłowym oprogramowania;
Organizować pracę w cyklu wersjonowania
22
oprogramowania ;
Przygotowywać pakiety aktualizacyjne nowych
wersji oprogramowania;
Projektować i stosować właściwe algorytmy
i struktury danych;
Programować w określonych językach
programowania;
Wprowadzać zmiany w istniejącym kodzie
źródłowym oprogramowania;
Wprowadzać stosowne zabezpieczenia
chroniące informacje przetwarzane przez
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oprogramowanie;
Posługiwać się narzędziami wspierającymi
wersjonowanie kodu aplikacji.

Z5 Organizowanie i wykonywanie testów oprogramowania systemu informatycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady tworzenia testów na różnych poziomach
testowania (jednostkowym, integracji,
systemowym, wydajnościowym, testów
16
funkcjonalnych );
Metody zwiększania efektywności pracy
oprogramowania systemu informatycznego;
Metody analizy i oceny wydajności
oprogramowania systemu informatycznego.





Tworzyć testy na różnych poziomach testowania
(jednostkowym, integracji, systemowym,
wydajnościowym, funkcjonalnym);
Testować oprogramowanie w zakresie
właściwym dla realizowanego projektu;
Dokumentować przeprowadzone testy;
Stosować narzędzia monitorujące pracę systemu
informatycznego.

Z6 Opracowywanie dokumentacji użytkowania oprogramowania systemów informatycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady prowadzenia dokumentacji rozwijanego
oprogramowania;
Oprogramowanie biurowe, w szczególności
edytory tekstów.

3.4. Kompetencja
zawodowa
informatycznego

Kz3:



Dokumentować rozwój oprogramowania
systemu zgodnie ze standardami organizacji;
Korzystać z oprogramowania biurowego.

Utrzymywanie

oprogramowania

systemu

Kompetencja zawodowa Kz3: Utrzymanie oprogramowania systemu informatycznego obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z7 Dostosowywanie i migrowanie oprogramowania do zmienionego środowiska sprzętowo-aplikacyjnego systemu informatycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady uruchamiania funkcji oprogramowania;
Zasady tworzenia harmonogramu dostosowania
oprogramowania;
Wymagania branżowe;
Procesy biznesowe organizacji;
Metody zwiększania efektywności pracy
oprogramowania systemu informatycznego;
Zasady i technologie integracji oprogramowania;
Dziedzinowe protokoły komunikacji między
oprogramowaniem systemów informatycznych.
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Tworzyć odpowiedni do środowiska eksploatacji
harmonogram uruchamiania funkcji
oprogramowania;
Określać możliwości i szacować czas
dostosowania oprogramowania;
Konsultować zgłaszane problemy eksploatacyjne
oprogramowania;
Dopasowywać oprogramowanie do zmiany
wymagań infrastrukturalnych;
Migrować dane między oprogramowaniem
systemów informatycznych;
Tworzyć interfejsy oprogramowania systemów
informatycznych.
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Z8 Organizowanie pracy w cyklu wydań nowych, poprawionych wersji oprogramowania systemu
informatycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Cykl wydań nowych wersji oprogramowania
systemu;
Zasady tworzenia harmonogramu wdrażania
nowych wersji oprogramowania systemu;
Ryzyka związane z wdrożeniem nowej wersji
oprogramowania.



Opracowywać harmonogram wdrożenia nowej
wersji oprogramowania;
Oceniać wpływ nowej wersji na całość systemu.

Z9 Opracowywanie procedur utrzymania oprogramowania systemu informatycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady utrzymania ciągłości działania systemów
informatycznych;
Dokumentację systemów informatycznych;
Procesy biznesowe systemu informatycznego.



Identyfikować elementy aplikacji wymagające
stosowania określonych procedur
utrzymaniowych;
Tworzyć procedurę utrzymania aplikacji.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania
zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:










Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań własnych związanych z rozwojem
oprogramowania systemów informatycznych.
Komunikowania się z użytkownikami i specjalistami uczestniczącymi w rozwoju oprogramowania
systemów informatycznych.
Uzasadniania swoich opinii i decyzji dotyczących rozwoju oprogramowania.
Podejmowania działania i współdziałania w trakcie procesu rozwijania oprogramowania.
Podejmowania samodzielnego decyzji związanych z rozwojem oprogramowania systemów
informatycznych.
Prowadzenia samooceny działań własnych i konstruktywnej oceny członków zespołu
projektowego, którym kieruje.
Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami firmy.
Doskonalenia kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny oraz śledzenia nowych rozwiązań
technologicznych w zakresie rozwoju oprogramowania systemów informatycznych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową w branży IT.

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
specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych.
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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 specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów
informatycznych

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 specjalista do spraw rozwoju oprogramowania
systemów informatycznych 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

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Ze względu na szybki rozwój technologii informatycznych oraz ich szerokie wykorzystanie we
wszystkich branżach i dziedzinach gospodarki specjalista do spraw rozwoju oprogramowania
systemów informatycznych jest zawodem pożądanym na rynku pracy, szczególnie w najbardziej
rozwiniętych regionach kraju.
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych może podjąć pracę w:
 firmach produkcyjno-usługowych zajmujących się wytwarzaniem, modyfikacją, konserwacją
oprogramowania,
 przedsiębiorstwach, które wykorzystywane oprogramowanie opracowują we własnym zakresie,
 jednostkach naukowych,
 jednostkach badawczo-rozwojowych.

13

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych 251202

Może być zatrudniony na:
 umowę o pracę,
 umowę o dzieło,
 umowę-zlecenie.
Może też, pracując w ramach działalności gospodarczej, świadczyć usługi na zasadzie B2B2.
Ze względu na rozwój technologii informatycznych oraz szerokość ich stosowania specjalista do spraw
rozwoju oprogramowania może pracować we wszystkich branżach i dziedzinach gospodarki.
Pracodawcy przy zatrudnieniu zwracają uwagę na znajomość rozwijanego systemu informatycznego
oraz branży, dla której dany system informatyczny jest dedykowany.
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: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
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
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
W zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych najczęściej
pracują absolwenci szkół wyższych kierunków: informatycznych, technicznych, ścisłych (mechatronika,
telekomunikacja, elektronika, matematyka, fizyka). Kształcenie na takich kierunkach oferują
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w szczególności politechniki, uniwersytety oraz niepubliczne szkoły wyższe. Szkoły wyższe
oferują również studia podyplomowe z tego zakresu.
Szkolenie
Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w obszarze rozwoju oprogramowania, praca w zawodzie
specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych wymaga ciągłego
poszerzania kompetencji. Dlatego pracownik powinien brać udział w specjalistycznych szkoleniach, np.
z zakresu:
 projektowania oprogramowania,
 produkcji oprogramowania,
 technologii informatycznych,
 oprogramowania danego systemu informatycznego,
 dokumentowania systemów w określonej notacji.
Szkolenia prowadzone przez firmy komercyjne z reguły kończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu,
który potwierdza uzyskaną przez uczestnika wiedzę i umiejętności, wynikające z oferty programowej
danego szkolenia.
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: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.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
Wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania
systemów informatycznych jest zróżnicowane i wynosi od 4000 zł do 12 000 zł brutto miesięcznie.
Poziom wynagrodzeń uzależniony jest od:
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 kategorii pracodawcy (prywatny, publiczny, z kapitałem zagranicznym),
 regionu Polski,
 wielkości aglomeracji,
 doświadczenia pracownika,
 zakresu obowiązków pracownika,
 branży, w której działa firma.
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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: 10.07.2018]:
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 specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych możliwe
jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jest to uzależnione od stopnia niepełnosprawności. Przy
zastosowaniu odpowiednich regulacji w zakresie czasu pracy oraz prawidłowej ergonomii stanowiska
pracy dopuszczalne jest zatrudnienie w tym zawodzie osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania pracy przy
komputerze; wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

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
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień 30.06.2018 r.







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).
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz.
1219, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191, 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).

Literatura branżowa:









Bartyzel M.: Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego
chce. Helion, Gliwice 2015.
Bass L., Clements P., Kazman R.: Architektura oprogramowania w praktyce. Helion, Gliwice 2011.
Coldwind G.: Zrozumieć programowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Humble J., Farley D.: Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji,
testowania i wdrażania. Helion, Gliwice 2015.
Martin R.C.: Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty. Helion, Gliwice 2014.
Sacha K.: Inżynieria oprogramowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Wolff E.: Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Kompletny przewodnik. Helion, Gliwice 2017.
Zmitrowicz K.: Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania. Helion,
Gliwice 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:












Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka: http://www.eucip.pl
Ile zarabia specjalista ds. rozwoju oprogramowania?: https://ile-zarabia.eu/z/specjalista-dospraw-rozwoju-oprogramowania-systemow-informatycznych
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/7,2,959,specjaliscido-spraw-technologii.html#D25
Katalog zawodów: http://www.kluczdokariery.pl/katalogzawodow
Kwalifikacje zawodowe i zawody: https://www.kwalifikacjezawodowe.info
Najnowsze oferty pracy: https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/informatykaprogramowanie/specjalista-ds-oprogramowania_pr-290.html
Opis zawodu: http://www.pasjonaciinnowacji.net/specjalista-ds-rozwoju-oprogramowania
Oferty pracy: https://www.zawodowe.com
Polskie Towarzystwo Informatyczne: http://www.pti.org.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
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Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT):
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-sektora-informatycznego
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).

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.
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Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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.

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.

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.
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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.

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Algorytm

Ściśle określony ciąg czynności, których wykonanie
prowadzi do rozwiązania jakiegoś zadania.

2

B2B

3

Biblioteki
programistyczne

4

Cykl życia
oprogramowania

5

E-learning

6

Ergonomia

Ang. business-to-business – skrót oznaczający
transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami
gospodarczymi. Określenie relacji występujących
pomiędzy przedsiębiorstwami (w odróżnieniu od relacji
pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami
indywidualnymi, określanymi jako B2C).
Zbiór klas, funkcji (i ew. innych konstrukcji
programistycznych), z których korzystają różne
programy.
Okres rozpoczynający się od pojawienia się pomysłu na
oprogramowanie i kończący się, gdy oprogramowanie
nie jest już dostępne do użytku.
Technika kształcenia/szkolenia wykorzystująca wszelkie
dostępne media elektroniczne, w tym internet, intranet,
extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo,
telewizję interaktywną oraz CD-ROM-y.
Zasady dostosowujące stanowisko pracy (np. przy
komputerze) w celu zwiększenia komfortu pracy
i zwiększenia efektywności pracy.

7

Język
programowania

8

Konserwacja

Zbiór reguł, symboli służących do tworzenia programów
komputerowych. Reguły określają, jak należy budować
poprawne wyrażenia.
Etap następujący po dostarczeniu oprogramowania
polegający na wprowadzaniu zmian w celu poprawienia
wydajności i zapewnienia poprawnego działania
systemu.
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Licencjonowanie
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Modelowanie
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Open space
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Peryferia
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Zasady korzystania z oprogramowania zapisane
w umowie formalnoprawnej zawieranej pomiędzy
stroną posiadającą prawa autorskie do oprogramowania
a osobą fizyczną lub firmą, która używa tego
oprogramowania.
Metoda badania złożonych układów, zjawisk i procesów
(techn., fiz., chem., ekon. itp.) na podstawie tworzenia
ich modeli.
Biura, w których pracownicy siedzą w dużych, otwartych
pomieszczeniach z wieloma biurkami, oddzielonymi od
siebie cienkimi ściankami, które tworzą tzw. boksy.

Urządzenia niewchodzące w skład jednostki centralnej
komputera, bezpośrednio przez nią sterowane,
np. skaner, drukarka.
Prawo autorskie
Ustawodawca w art. 74 Prawa autorskiego mówi, że
programy komputerowe podlegają ochronie, jak utwory
literackie. Prawo autorskie chroni interes twórcy
oprogramowania.
Struktury danych
Sposób ułożenia danych w zbiorze charakteryzujący się
określonym sposobem zapisu i dostępu do danych.
System
Zespół systemów komputerowych, sieci
informatyczny
i oprogramowania służący do przetwarzania informacji.
W skład systemu informatycznego wchodzi z reguły
komputer (jeden lub wiele połączonych w sieć lub nie)
wraz z oprogramowaniem, a także różne urządzenia
peryferyjne.
Testy funkcjonalne Testowanie funkcjonalne analizuje zewnętrzne
zachowanie oprogramowania, traktując je jak czarną
skrzynkę.
Testy
Testowanie oprogramowania jest wykonywaną przez
oprogramowania
testerów oprogramowania weryfikacją poprawności
działania oprogramowania i dostarczaniem informacji
zwrotnej na jego temat.
Utrzymanie
Patrz: konserwacja.
oprogramowania
Wdrożenie
Wprowadzenie sytemu w stan użytkowania. Wiąże się
bezpośrednio z migracją danych, testowaniem
i uruchamianiem produkcyjnym.
Webinarium
Nowoczesny format szkoleniowy (rodzaj e-learningu)
wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie
rzeczywistym.
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Wersjonowanie
kodu

Zarządzanie kodem źródłowym poprzez scalanie,
śledzenie zmian wprowadzanych przez programistów.
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Wersjonowanie
oprogramowania
Wymagania
funkcjonalne

Patrz: wersjonowanie kodu.
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Wymagania
niefunkcjonalne

W inżynierii oprogramowania wymagania funkcjonalne
dotyczą tego, co ma realizować system, jakie ma
spełniać funkcje, jakich dostarczać usług, jak
zachowywać się w określonych sytuacjach.
W inżynierii oprogramowania wymagania
niefunkcjonalne dotyczą tego, jak system powinien
realizować swoje zadania, np. wymagania dotyczące
koniecznych zasobów, ograniczeń czasowych,
niezawodności, bezpieczeństwa, przenośności,
współpracy z określonymi narzędziami i środowiskami,
zgodności z normami i standardami, a także przepisami
prawnymi, w tym dotyczącymi tajności i prywatności itp.
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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