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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Tester oprogramowania komputerowego 251903

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu










Analityk testów.
Inżynier testów.
Konsultant testów.
Menadżer testów.
Projektant testów.
Specjalista ds. automatyzacji testów.
Specjalista testów akceptacyjnych.
Specjalista testów integracyjnych.
Technik testów.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:
 2519 Software and applications developers and analysts not elsewhere classified.
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 badao 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:




Krystian Kozieł – Samsung Electronics Polska, Warszawa.
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.
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Recenzenci:



Ewa Brzeska – Ebitech Sp. z o.o., Radom.
Jolanta Dzieślewska – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Grażyna Mrozioska-Hotloś – Akademia Cisco, Lublin.
Krzysztof Chełpioski – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Tester oprogramowania komputerowego opracowuje i przeprowadza testy sprawdzające
oprogramowanie oraz ocenia zgodnośd ze specyfikacją wymagao18 i wymaganiami użytkownika.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Tester oprogramowania komputerowego odpowiada za weryfikację poprawności działania
programów komputerowych oraz przygotowywanie raportów dotyczących wykrytych błędów
i niezgodności ze specyfikacją wymagao oprogramowania.
Weryfikacja poprawnego działania może odbywad się na różnych poziomach architektury
oprogramowania2, obejmując m.in. testy modułowe23, integracyjne21, jednostkowe22, regresji25, testy
interfejsu użytkownika, jak również testy niefunkcjonalne24, np. wydajności, bezpieczeostwa czy
ergonomii.
Sposoby wykonywania pracy
Praca testera oprogramowania komputerowego ma charakter indywidualny, jednak często
współpracuje on z członkami zespołu odpowiedzialnego za opracowanie specjalistycznego
oprogramowania. Praca testera oprogramowania komputerowego wymaga stosowania metod, technik
i procedur związanych z:
 wykonywaniem testów systemów zgodnie z dokumentacją,
 opracowywaniem własnych scenariuszy testowych16,
 tworzeniem skryptów testujących17,
 wykonywaniem testów i opracowywaniem raportów przebiegu testowania,
 współpracą z zespołem programistów,
 integracją i testowaniem dostarczonych rozwiązao.
WAŻNE:
Praca testera oprogramowania komputerowego stanowi istotny element procesu tworzenia oprogramowania
decydujący o jakości finalnego produktu.
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
Miejscem pracy testera oprogramowania komputerowego są pomieszczenia biurowe, laboratoria.
Są to zazwyczaj pomieszczenia klimatyzowane, o sztucznym oświetleniu, wyposażone w stanowiska
komputerowe i niezbędną infrastrukturę.
Tester oprogramowania komputerowego może pracowad w firmach produkujących i wdrażających
oprogramowanie oraz jednostkach badawczo-rozwojowych.
WAŻNE:
W szczególnych przypadkach (np. testowanie oprogramowania bezpośrednio u klienta, testowanie beta) praca
może byd realizowana w innych miejscach.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Podstawowymi narzędziami pracy testera oprogramowania komputerowego są m.in.:
 komputer z dostępem do internetu,
 oprogramowanie specjalistyczne związane bezpośrednio z przebiegiem procesu testowania,
 oprogramowanie biurowe do wykonywania raportów,
 środki łączności (telefon, faks),
 urządzenia biurowe (drukarki, skanery).
Organizacja pracy
Tester oprogramowania komputerowego pracuje w systemie jednozmianowym, z okresami wysokiej
intensyfikacji prac. Jest to związane z terminami wykonania testów oraz terminami oddania
oprogramowania do użytkowania. Osoby pracujące w tym zawodzie zatrudniane są na podstawie
umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenia.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Wykonywanie pracy w zawodzie tester oprogramowania komputerowego nie wiąże się
z występowaniem specyficznych zagrożeo dla zdrowia. Jednak długotrwała praca przy komputerze
może wiązad się z obciążeniem dla narządu wzroku i kręgosłupa. Osoby zatrudnione w tym zawodzie
dośd często narażone są na stres wynikający z presji czasu, z czym związane jest duże obciążenie
psychiczne i okresowo objawy wyczerpania lub zmniejszenia odporności organizmu.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyd m.in.:
 zwyrodnienia narządów ruchu,
 zwyrodnienia kręgosłupa,
 choroby związane ze stresem,
 choroby wzroku.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód tester oprogramowania komputerowego ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 sprawnośd układu kostno-stawowego,
 sprawnośd układu mięśniowego,
 sprawnośd kooczyn górnych,
5
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sprawnośd narządu wzroku,
sprawnośd narządów słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrośd wzroku,
 ostrośd słuchu,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczośd,
 zręcznośd rąk,
 zręcznośd palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia matematyczne,
 zdolnośd pracy w szybkim tempie,
 zdolnośd koncentracji uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 dobra pamięd,
 podzielnośd uwagi,
 zdolnośd do współdziałania,
 zdolnośd przekonywania,
 łatwośd wypowiadania się w mowie i piśmie;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielnośd,
 samokontrola,
 zainteresowania informatyczne,
 rzetelnośd,
 dociekliwośd,
 kreatywnośd,
 odpornośd na stres,
 cierpliwośd,
 wytrzymałośd na długotrwały wysiłek,
 predyspozycje do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej,
 wytrwałośd,
 dokładnośd,
 gotowośd 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
Praca testera oprogramowania komputerowego zaliczana jest do prac lekkich, w związku z tym nie
ma szczególnych wymagao zdrowotnych dla kandydatów do tego zawodu. Przeciwwskazaniem do
wykonywania zawodu tester oprogramowania komputerowego są niektóre choroby psychiczne oraz
upośledzenie umysłowe (nawet w stopniu lekkim).
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.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
W zawodzie tester oprogramowania komputerowego preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia
na kierunkach informatycznych, technicznych, ścisłych (elektronika, matematyka, mechanika, fizyka).
Zawód tester oprogramowania komputerowego może byd wykonywany również przez hobbystów,
samouków posiadających wykształcenie średnie i wiedzę branżową z zakresu tworzenia i rozwijania
oprogramowania.
Do podjęcia pracy w zawodzie testera oprogramowania komputerowego wymagana jest biegła
znajomośd obsługi komputera, znajomośd procesu tworzenia oprogramowania i znajomośd języka
angielskiego w zakresie czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej.
Zróżnicowane zakresy testów determinują koniecznośd posiadania przez testera odpowiedniej wiedzy,
obejmującej np. znajomośd narzędzi wspierających testowanie, języków skryptowych8, baz danych czy
też specjalistyczną wiedzę, której dotyczy testowane oprogramowanie.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Dodatkowymi atutami zwiększającymi atrakcyjnośd testera oprogramowania komputerowego na
rynku pracy są:
 udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w kursach, szkoleniach w zakresie: obsługi
relacyjnych baz danych3, programowania w jednym z popularnych języków czy tworzenia zapytao
w SQL,
6
 specjalistyczne certyfikaty, jak np. ISTQB oraz zaświadczenia o przebytych szkoleniach i nabytych
umiejętnościach,
 certyfikaty potwierdzające znajomośd 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
Tester oprogramowania komputerowego po poszerzeniu swoich kompetencji zawodowych może
znaleźd zatrudnienie na stanowiskach równorzędnych, np.:
 analityk testów,
 inżynier testów,
 konsultant testów,
 specjalista testów akceptacyjnych19.
Wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego oraz po uzupełnieniu wykształcenia (w przypadku
braku wykształcenia wyższego) tester oprogramowania komputerowego ma możliwośd awansu na
stanowisko kierownicze, takie jak np. menadżer testów czy koordynator testów.
W sytuacji, gdy tester nie doskonali swoich kompetencji w jednej ze specyficznych gałęzi testowania
typu automatyzacja czy testy komponentów, a posiada predyspozycje kierownicze, jego naturalną
ścieżką rozwoju jest awans na pozycję lidera grupy testowej.
Tester oprogramowania komputerowego może poszerzad swoje kompetencje m.in. poprzez:
 uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych i w konferencjach branżowych,
 podjęcie kształcenia/szkolenia w zawodach pokrewnych,
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kontynuację nauki na studiach podyplomowych,
uczestnictwo w webinariach i szkolenia on-line.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie tester oprogramowania komputerowego nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
Istnieje możliwośd potwierdzania kompetencji przydatnych w zawodzie tester oprogramowania
komputerowego w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, ukierunkowanych na
rozwój oprogramowania i systemów informatycznych.
Alternatywną formą potwierdzania kompetencji w zawodzie tester oprogramowania
komputerowego mogą byd:
 portfolio zawierające przykłady zrealizowanych testów oprogramowania,
 uzyskane rekomendacje od pracodawców i instytucji korzystających z usług testera
oprogramowania komputerowego,
 uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności potwierdzane certyfikatami/zaświadczeniami,
wydanymi przez komercyjne firmy branży informatycznej, np. z zakresu testowania
oprogramowania na różnych poziomach zaawansowania oraz tworzenia oprogramowania.
Więcej informacji można uzyskad 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 tester oprogramowania komputerowego może rozszerzad swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
Programista aplikacji
Specjalista zastosowao informatyki
Specjalista bezpieczeostwa oprogramowania

Kod
zawodu
251202
251401
251902
252901

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie tester oprogramowania komputerowego wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Tworzenie planu testów11, scenariuszy i przypadków testowych zgodnie z dokumentacją.
Z2 Przygotowywanie środowiska testowego.
Z3 Przygotowywanie narzędzi wspomagających testowanie.
Z4 Wykonywanie testów ręcznych26.
Z5 Przygotowywanie skryptów testów automatycznych20.
Z6 Wykonywanie testów automatycznych.
Z7 Opracowywanie wyników przeprowadzonych testów.
Z8 Raportowanie błędów.
Z9 Dostosowywanie testów do zmiennych wymagao (maintanance testów10).
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie testów oprogramowania
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie testów oprogramowania obejmuje zestaw zadao
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Tworzenie planu testów, scenariuszy i przypadków testowych zgodnie z dokumentacją
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Wzorzec planu testów;
Standardy tworzenia planów testów i zakresu
dokumentacji testowej;
Proces tworzenia oprogramowania;
12
Rodzaje, typy i poziomy testowania ;
Technologie tworzenia oprogramowania;
Architekturę testowanego oprogramowania;
Funkcjonalności testowanego oprogramowania;
Techniki projektowania przypadków testowych;
Specyfikę branży, w ramach której testowane
jest oprogramowanie.







27

Identyfikowad warunki testowe ;
13
Definiowad przypadki testowe ;
Tworzyd scenariusze testowe;
Identyfikowad rodzaje, typy i poziomy
testowania;
4
Przygotowywad dane testowe ;
Tworzyd dokumentację testową;
Korzystad z wzorca planu testów;
Dokumentowad poszczególne etapy swojej
pracy.

Z2 Przygotowywanie środowiska testowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Środowisko testowe uruchomienia aplikacji
testowej (systemy operacyjne, platformy
sprzętowe, komponenty oprogramowania
niezbędne do działania testowanego
oprogramowania);
Zasady działania, użycia i konfiguracji systemów
operacyjnych;
Zasady działania programów, maszyn wirtualnych,
plugin’ów, driverów służących do komunikacji
z testowaną aplikacją;
7
Języki programowania , które pomogą osiągnąd cel
testu.



Instalowad system operacyjny, komponenty
oprogramowania, wtyczki (plugin’y), środowisko
uruchomieniowe, np. sterownik ide lub driver
służący do uruchomienia aplikacji testowej;
Konfigurowad środowisko testowe aplikacji.

Z3 Przygotowywanie narzędzi wspomagających testowanie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Plan testów;
Środowisko i technologię uruchomienia aplikacji;
Rodzaj, zakres i medium wykonania testu;
Rodzaje, typy i poziomy testowania.

Konfigurowad środowiska uruchomienia testów;
Dostosowywad, konfigurowad narzędzia
wspomagające testowanie.

Z5 Przygotowywanie skryptów testów automatycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady działania i sposoby konfiguracji narzędzi
wspomagających testowanie automatyczne, w tym
generatory danych testowych;

9

Używad i konfigurowad narzędzia wspomagające
testowanie automatyczne, np. Gecko Webdriver
do automatycznego użycia przeglądarki
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Zasady działania i sposoby dostępu do interfejsu
programowego testowanego oprogramowania;
Języki skryptowe umożliwiające pisanie testów
automatycznych;
Języki programowania umożliwiające pisanie
testów automatycznych;
Wymaganą poprawną funkcjonalnośd
testowanego oprogramowania;
Kod źródłowy oprogramowania;
Charakterystyki niefunkcjonalne oprogramowania
(wydajnośd itp.);
Specyfikę branży, której dotyczy oprogramowanie.






internetowej do wykonania testów integracyjnych;
Programowad logikę w kodzie danego języka
programowania;
Programowad skrypty testowe oprogramowania,
Uruchamiad aplikację poprzez interfejs
programowy aplikacji;
Wykonywad wybrane testy niefunkcjonalne.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie testów oprogramowania
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie testów oprogramowania obejmuje zestaw zadao
zawodowych Z4, Z6, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Wykonywanie testów ręcznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady działania i sposoby konfiguracji narzędzi
wspomagających testowanie ręczne, w tym
generatory danych testowych;
Zasady działania i sposoby dostępu do testowanej
5
aplikacji np. interfejsu graficznego – GUI
testowanego oprogramowania;
Funkcjonalnośd testowanego oprogramowania;
Charakterystyki niefunkcjonalne oprogramowania
(bezpieczeostwo, standardy użyteczności,
ergonomii itp.);
Specyfikę branży, której dotyczy oprogramowanie.




Obsługiwad narzędzia wspomagające testowanie
ręczne, np. przeglądarki internetowe, GUI
aplikacji;
Wykonywad testy ręczne;
Wykonywad wybrane testy niefunkcjonalne (np.
ergonomii itp.).

Z6 Wykonywanie testów automatycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Środowisko technologiczne/skryptowe aplikacji;
Zasady posługiwania się narzędziami do
zarządzania incydentami;
Zasady posługiwania się narzędziami do rejestracji
postępów/wyników testów, generatory danych
testowych.



Uruchamiad testy automatyczne;
Obsługiwad narzędzia wspomagające testowanie
automatyczne;
Wykonywad wybrane testy niefunkcjonalne (np.
wydajnościowe, obciążenia, współpracy itp.).

Z9 Dostosowywanie testów do zmiennych wymagao (maintanance testów)
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







9

Kod źródłowy oprogramowania;
Zakres funkcjonalny zmian;
Metodologię zwinną wytwarzania
1
oprogramowania (Agile) .



10

Zmieniad skrypty testowe oprogramowania
15
(refaktoryzacja );
Pozyskiwad dane dotyczące zmian w projekcie.
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3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Opracowywanie wyników testów oprogramowania
Kompetencja zawodowa Kz3: Opracowywanie wyników testów oprogramowania obejmuje zestaw
zadao zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z7 Opracowywanie wyników przeprowadzonych testów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Wzorce raportu testów (w tym standardy opisujące
zawartośd dokumentacji testowej);
28
Narzędzia do tworzenia, wersjonowania
i archiwizacji dokumentacji;
Zasady działania oprogramowania biurowego.




Opisywad wykryte niezgodności w sposób zwięzły
i precyzyjny;
Korzystad z oprogramowania biurowego;
Obsługiwad narzędzia do tworzenia,
wersjonowania i archiwizacji dokumentacji.

Z8 Raportowanie błędów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
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Wzorce raportu testów (w tym standardy
opisujące zawartośd dokumentacji testowej);
Narzędzia wspomagające raportowanie.



Wykorzystywad właściwe narzędzia do
sporządzania raportów;
Korzystad z wzorców podczas sporządzania
raportów.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie tester oprogramowania komputerowego powinien posiadad kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:









Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działao własnych, związanych z testowaniem
oprogramowania komputerowego.
Uzasadniania swoich opinii i decyzji dotyczących testowania oprogramowania.
Oceniania działao swoich i zespołu w zakresie wykonywania testów oprogramowania
komputerowego.
Upowszechniania wzorców właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim.
Uzupełniania i aktualizowania wiedzy niezbędnej do wykonywania testów oprogramowania
komputerowego.
Przestrzegania zasad etyki zawodowej związanych z realizacją zadao testera oprogramowania
komputerowego.
Doskonalenia kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny oraz śledzenia nowych rozwiązao
technologicznych w zakresie testowania oprogramowania komputerowego.
Podejmowania trafnych decyzji w kwestiach dotyczących testowania oprogramowania
komputerowego.

3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadad zdolnośd właściwego wykonywania zadao zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważnośd kompetencji kluczowych dla
zawodu tester oprogramowania komputerowego 251903.
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Umiejętnośd obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętnośd czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawnośd 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 tester oprogramowania komputerowego

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 tester oprogramowania komputerowego
nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadao zawodowych i wymagao kompetencyjnych może stanowid 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
Tester oprogramowania komputerowego może znaleźd pracę w:
 firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania komputerowego,
 firmach zajmujących się testowaniem sprzętu IT,
 instytucjach wdrażających oprogramowanie komputerowe,
 przedsiębiorstwach wytwarzających sprzęt komputerowy,
 jednostkach badawczo-rozwojowych,
 jednostkach naukowych.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl

12
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Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskad, 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
Obecnie (2018 r.) w ramach formalnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje
się testerów oprogramowania komputerowego. Tester oprogramowania komputerowego może
zdobyd specjalistyczne kwalifikacje na studiach podyplomowych, oferowanych przez uczelnie wyższe.
Studia te skierowane są zarówno do osób posiadających wykształcenie ścisłe/techniczne, jak i osób
o innym profilu wykształcenia.
Szkolenie
Tester oprogramowania komputerowego ma możliwośd uczestnictwa w kursach specjalistycznych
oferowanych przez instytucje szkoleniowe na wolnym rynku, m.in. takich jak:
 certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB,
 szkolenie Agile,
 szkolenie z zakresu zarządzania testami (test manager),
 analityka testów (test analyst lub technical test analyst).
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł danych.
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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
Obecnie (2018 r.) zarobki testera oprogramowania komputerowego zależą od stopnia
zaawansowania oraz specjalizacji testera. Początkujący tester oprogramowania może zarabiać od
4000 zł do 6500 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Tester z kilkuletnim stażem,
analityk zarządzający projektem lub szef zespołu może zarabiać ponad 10 000 zł brutto w przeliczeniu
na jeden etat. Na wysokie wynagrodzenie na tym stanowisku pracy ma wpływ nie tylko
doświadczenie testera oraz jego staż pracy, ale także posiadane certyfikaty i specjalistyczne szkolenia.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód testera oprogramowania komputerowego
uzależniony jest od:
 szczegółowego zakresu zadań,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego,
 rodzaju pracodawcy.
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 tester oprogramowania komputerowego 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:
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z niewielką dysfunkcją kooczyn dolnych (05-R),
z niewielką dysfunkcją narządu wzroku (04-0), pod warunkiem stosowania szkieł korekcyjnych,
dobrego oświetlenia, ewentualnie specjalnych programów powiększających tekst i grafikę,
słabosłyszących (03-L), gdy stosują aparaty słuchowe umożliwiające swobodną komunikację
(z wyłączeniem czynności, podczas których praca musi byd wykonywana w hałasie), pod
warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania
środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może byd 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 mobilnośd 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 dzieo 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 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).
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Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
GO WORK (serwis pracy, informacje dotyczące pracy i wynagrodzeo):
https://www.gowork.pl/kursy-i-szkolenia/szkola-programistow/kurs-testera-oprogramowania427
Jak zostad testerem oprogramowania?: https://jakzostactesterem.pl/co-robi-testeroprogramowania-na-co-dzien
International Software Testing Qualifications Board ISTQB (Certyfikowany Tester Poziomu
Podstawowego): https://www.istqb.org
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
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
Testerzy (strona informacyjna dla testerów oprogramowania): http://testerzy.pl/
Testerzy (baza wiedzy): http://testerzy.pl/baza-wiedzy/wiecej-niz-szkolenie-istqb-poziomupodstawowego
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 uprawnieo, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagao formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopieo –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadao, rozszerzenie uprawnieo 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.
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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 ukooczeniu
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 umożliwiające porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych paostwach. 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 byd kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skutecznośd 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.
Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolnośd kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
społeczne
Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu
zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej
i zatrudnienia. 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 zadao zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwid 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.
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Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawnośd rąk, precyzja ruchów rąk, sprawnośd 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 zadao 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: uczeo, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolnośd do wykonywania zadao 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 koniecznośd posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagao kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagao.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywnośd 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 częśd lub całośd 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 ukooczonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopieo),
 profilu wykształcenia (ukooczonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalnośd ukooczonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i koocu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kooczący 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 zadao 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 częśd 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/
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Agile

Metodyka wytwarzania oprogramowania pozwalająca
reagowad na nieprzewidywalnośd zmian w wytwarzanym
oprogramowania poprzez iteracje.
Określenie podziału oprogramowania na komponenty
oraz definicja funkcji tych komponentów i występujących
między nimi relacji.
Zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów
i elementów zgromadzonych według określonej
systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych
w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi,
wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu
inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub
prezentacji jego zawartości.
Dane, które istnieją (przykładowo w bazie danych) przed
wykonaniem testu, i które mają wpływ na testowany
moduł lub system lub na które wywiera wpływ
testowany moduł lub system.

2

Architektura
oprogramowania

3

Bazy danych

4

Dane testowe

5

GUI

6

ISTQB

7

Język
programowania

8

Języki skryptowe

9

Kod źródłowy

10

Maintanance
testów

11

Plan testów

Dokument opisujący zakres, metody, zasoby oraz
harmonogram zamierzonych czynności testowych

12

Poziomy
testowania

Grupa czynności testowych, które są razem
zorganizowane i zarządzane. Poziom testowania jest
powiązany z poziomami odpowiedzialności w projekcie.
Przykładami poziomów testowania są testowanie
modułowe, integracyjne, systemowe i akceptacyjne.

Graphical User Interface – interfejs graficzny programu.
Sposób komunikacji użytkownika z komputerem za
pomocą elementów graficznych jak np.
w systemie Windows.
The International Software Testing Qualifications Board międzynarodowa organizacja oceniająca kompetencje
w dziedzinie testowania oprogramowania, składa się ze
specjalistów w tej dziedzinie z całego świata.
Narzędzie do formułowania programów dla
komputerów, którego składnia określa zasady zapisu
programów.
Język programowania, którym pisane są skrypty testowe
wykorzystywane przez narzędzie do uruchamiania
testów (np. narzędzie rejestrująco-odtwarzające).

Zapis programu komputerowego w którymś ze
zrozumiałych dla człowieka (programisty), wyjściowym
języku programowania.
Utrzymanie, podtrzymanie i pielęgnacja testów zgodnie
ze zmieniającymi się wymaganiami systemu (metodyka
Agile)

19

Źródło
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Przypadki testowe

Zbiór danych wejściowych, wstępnych warunków
wykonania, oczekiwanych rezultatów i koocowych
warunków wykonania opracowany w określonym celu
lub dla warunku testowego, jak wykonanie pewnej
ścieżki programu lub zweryfikowanie zgodności z
konkretnym wymaganiem
Raport podsumowujący zakres oraz wyniki wykonanych
testów
Proces wprowadzania zmian w projekcie, w wyniku
których nie zmienia się funkcjonalnośd. Celem jest więc
nie wytwarzanie nowej funkcjonalności, ale
utrzymywanie odpowiedniej, wysokiej jakości organizacji
systemu.
Dokument określający ciąg akcji umożliwiający
wykonanie testu.

14

Raport testów

15

Refaktoryzacja

16

Scenariusz
testowy

17

Skrypt testujący

18

Specyfikacja
wymagao

19

Testy
akceptacyjne

20

Testy
automatyczne

Testy wykonane przy użyciu oprogramowania do
wykonania lub wspierania czynności testowych, np.
zarządzania testami, projektowania testów, wykonania
testów i sprawdzania wyników.

21

Testy integracyjne

Testowanie wykonywane w celu wykrycia defektów
w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami lub
systemami.

22

Testy jednostkowe Testy dotyczące działania najmniejszej jednostki
programu (funkcja, metoda), mające za zadanie określid
poprawnośd jej działania.

23

Testy modułowe

Testy dotyczące najmniejszej niezależnej jednostki
dającej się łatwo wydzielid. Może to byd klasa,
procedura, sterownik.

24

Testy
niefunkcjonalne

Testy oparte na analizie specyfikacji
pozafunkcjonalnej modułu lub systemu (wydajnośd,
bezpieczeostwo).

25

Testy regresji

26

Testy ręczne

Ponowne przetestowanie uprzednio testowanego
programu po dokonaniu w nim modyfikacji, w celu
upewnienia się, że w wyniku zmian nie powstały nowe
defekty lub nie ujawniły się wcześniej niewykryte
w niezmienionej części oprogramowania.
Testy wykonywane własnoręcznie przez programistę bez
znacznego udziału oprogramowania testującego.

Program napisany w języku programowania np. bash lub
C mający na celu sprawdzenie poprawności
funkcjonowania modułu
Jest to usystematyzowana reprezentacja zbioru
wymagao dotyczących systemu lub jego komponentu,
który spełnia określone kryteria.
Testy formalne przeprowadzane w celu umożliwienia
użytkownikowi, klientowi lub innemu uprawnionemu
podmiotowi ustalenia, czy zaakceptowad system
lub moduł.
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Warunki testowe

Elementy lub zdarzenia modułu lub systemu, które mogą
byd zweryfikowane przez jeden lub więcej przypadków
testowych, np. funkcja, transakcja, cecha, atrybut jakości
lub element struktury.
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Wersjonowanie

Zarządzanie kodem źródłowym poprzez scalanie,
śledzenie zmian wprowadzanych przez programistów.
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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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