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Summary  
The pace of technological changes in the contemporary world is astounding. The 
transformation of industrial society into information society involves a number of 
processes of economic, social, cultural, political, legal and technical etc. 
character. These changes also affect different branches of the economy and thus 
also the majority of human functioning areas. The technological development of 
information and communication means creates a new ground for a thorough 
change of conditions and style of the social life. Modern information technologies 
(IT) make a real revolution which, to a great extent, affects the activity connected 
not only with production and work but also with education.  
We enter a new phase in which new work places require higher, and first of all 
different that until now, qualifications and a greater and greater role plays 
intellect. The market competitiveness, globalisation and the development of new 
technologies force society to continuing education as a key driver decisive both 
for personal development and life success as well as for a stable development of 
society and knowledge-based society.  

 
Wstęp  

Tempo zmian technologicznych we wsp6lczesnym świecie jest oszałamiające. 
Przekształcenie społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne 
wiąŜe się z szeregiem procesów o charakterze: ekonomicznym, społecznym, 
kulturowym, politycznym, prawnym i technicznym itp.1. Zmiany te dotykają 
róŜnych gałęzi gospodarki, a w związku z tym równieŜ większości obszarów 
funkcjonowania człowieka. Rozw6j technologiczny środków informacji i ko-
munikacji tworzy podłoŜe dla gruntownej zmiany warunk6w i stylu Ŝycia 
społecznego2.  
 

                                                 
1 W. Furmanek, Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych, [w:] Dydaktyka 
informatyki. Problemy teorii. (red.) W. Furmanek, A. Piecuch, UR, Rzeszów, 2004, s. 18. 
2 T. Goban-Klas. Cywilizacja medialna, WSiP, Warszawa 2005, s. 185. 
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Nowoczesne technologie informacyjne (TI) dokonują prawdziwej rewolucji, 
która w znacznej mierze wpływa na działalność związaną nie tylko z produkcją 
i pracą, ale równieŜ z edukacją i kształceniem3.  

Wkraczamy w nową fazę, w której nowe miejsca pracy wymagają wyŜszych, 
i przede wszystkim innych niŜ dotychczasowe kwalifikacje, coraz większą rolę 
odgrywa intelekt4  Konkurencyjność rynku, procesy globalizacyjne oraz rozwój 
nowych technologii wymuszają konieczność edukacji przez całe Ŝycie jako 
kluczowego czynnika decydującego zarówno o osobistym rozwoju i sukcesie 
Ŝyciowym, jak i stabilnym rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.  

Edukacja w społeczeństwie informacyjnym  

Społeczeństwo informacyjne to określenie charakteryzujące kierunek rozwoju 
współczesnego społeczeństwa - nie odległej wizji, lecz wszelkich zmian, które z całą 
swoją złoŜonością stają się naszym udziałem.  

Rosnąca ilość informacji oraz wzrost jej dostępności dla obywateli to obecnie 
bardzo wyraźny trend w procesie rozwoju społecznego. Informacja, a przede 
wszystkim wiedza staje się bogactwem strategicznym XXI wieku5. Rozwój nauki, 
techniki i technologii powodują zmiany ilościowe i jakościowe w strukturze 
zatrudnienia oraz charakterze pracy, co widoczne jest równieŜ na polskim rynku 
dostosowującym się do realiów panujących na globalnym rynku pracy.  
Strategia Lizbońska postawiła za cel krajom członkowskim Unii Europejskiej 
stworzenie do 2010 r. najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy6.  

Jej filarami są  
• edukacja,  
• nauka,  
• rozwój społeczeństwa informacyjnego.  

Edukacja jest odpowiedzialna za losy zawodowe i miejsce na rynku pracy jej 
uczestników.  
Aby była skuteczna i spełniała swoje załoŜenia, musi być na bieŜąco uaktualniana, 
dostosowana do zmieniających się warunków. Dlatego warto inwestować 
w edukację, w tym równieŜ informatyczną, gdyŜ to ona w znacznym stopniu 
przygotowuje obywateli do posługiwania się nowoczesnymi technikami 
informatycznymi i multimediami w procesie zdobywania wykształcenia oraz 
w Ŝyciu społecznym i zawodowym7.  

Dotychczas rola edukacji z reguły kończyła się w chwili rozpoczęcia pracy 
zawodowej.  
Dziś rynek pracy i kształcenie wydają się tworzyć nierozerwalną całość. Coraz 
większego znaczenia nabiera pojęcie kształcenia ustawicznego.  
                                                 
3 B. Kuźmińska-Sołśnia, Nowoczesne technologie w procesie nauczania i kształcenia 
nauczycieli, [w:] Technika-informatyka-edukacja. Teoretyczne praktyczne problemy 
edukacji informatycznej (red.) Furmanek W., Piecuch A., Walat W., Uniwersytet 
Rzeszowski, Rzesz6w 2005, s. 160.  
4 K. Drela, Wpływ informacji na rynek pracy, [w:] Informacja dobra lub zła nowina (red.) A. 
Szewczyk, Szczecin 2004, s. 21. 
5 A. Toftler, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznan 1996, s. 
35. 6 
6 [KBN: http://kbn.icm.edu.pl/analizyI20040518_tezy.html].  
7 B. Kuźrnińska-Sołśnia, Znaczenie edukacji informatycznej na konkurencyjnym rynku 
pracy, (w:) Technika-informatyka-edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji 
informatycznej, Tom VI, pod red. Wojciecha Walata, Rzeszów 2006, s. 40-42.  
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Kluczową rolę edukacji permanentnej we współczesnym świecie oddają 
w pełni, podkreślane w raporcie Międzynarodowej Komisji UNESCO do spraw 
Edukacji dla XXI wieku, aspekty kształcenia zawierające się w hasłach:  
• uczyć się, aby wiedzieć,  
• uczyć się, aby działać,  
• uczyć się, aby Ŝyć wsp61nie z innymi,  
• uczyć się, aby być8 

Wszystkie te wartości tworzą nierozerwalną całość. Edukacja powinna być 
zatem oparta o podstawowe trwałe i przenikające się wymienione filary. Wynika to 
między innymi z tempa rozwoju technologicznego i zmian na rynku pracy pod 
wpływem wykorzystania nowych technologii.  

Wiedza zdobyta na etapie szkolnym szybko ulega dezaktualizacji. Dlatego 
kaŜdy, kto chce odnosić sukcesy w Ŝyciu osobistym i zawodowym, musi 
podejmować wysiłek edukacji przez całe Ŝycie.  

Do istotnych cech kształcenia ustawicznego zalicza się m.in. to, Ŝe:  
• procesy uczenia się zachodzą w róŜnych miejscach, nie tylko w formach 

zorganizowanych przez system edukacji;  
• wszyscy zatrudnieni muszą posiadać umiejętność samodoskonalenia się 

w róŜnych okolicznościach, traktować miejsce pracy jako instytucję 
edukacyjną;  

• rozwój multimediów i rynku oprogramowania komputerowego wpływa 
w znaczny sposób na kształcenie;  

• technologie informatyczne i cyfrowe stymulują kontakty między 
uniwersytetami i przedsiębiorstwami sektora ICT (Information and 
Communication Technology) w zakresie kształcenia na odległość na rynkach 
globalnych;  

• instytucje kształcenia ustawicznego uelastyczniają odpowiedź na potrzeby 
rynku i kładą większy nacisk na wiedzę uŜyteczną i praktyczną; partnerstwo 
między uniwersytetami a biznesem i przemysłem ma decydujące znaczenie dla 
sukcesu ekonomii wiedzy9.  
Istotnego znaczenia nabiera zatem wyrobienie umiejętności samodzielnego 

uczenia się, niezbędne w przyszłym Ŝyciu i pracy zawodowej oraz posługiwanie się 
informacją.  

W dobie społeczeństwa informacyjnego to właśnie Internet jest niezbędnym 
narzędziem w poszukiwaniu i wymianie produkowanej nieustannie informacji. 
Dlatego jedną z kluczowych kompetencji Ŝyciowych staje się umiejętnością 
wyszukiwania, selekcji i zarządzania informacją, a takŜe ocena jej wiarygodności 
i jakości. Kompetencje informacyjne to podstawowa umiejętność określająca 
przynaleŜność do społeczeństwa informacyjnego10. Konkurencyjność na rynku pracy 
wymaga bycia na bieŜąco, śledzenia nowości i nieustannego usprawniania swoich 
umiejętności, gdyŜ między innymi od szybkości reagowania i umiejętnego 
podejmowania decyzji zaleŜy efektywność działania11.  
 

                                                 
8 J. Delors, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej 
Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 
Warszawa 1998, s. 85-98.  
9 Raport OECD, 2000, s. 59-61 
10 E. Salata, Kompetencje informatyczne nauczycieli we współczesnej szkole, [w:] Technika-
informatyka-edukacja, (red.) W. Furmanek, A. Piecuch, W. Walat, Uniwersytet Rzeszowski, 
Rzeszów 2005, s. 153 
11 A Bogaj, S. Kwiatkowski, Szkoła a rynek pracy, PWN, Warszawa 2006, s. 45. 
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Internet ułatwia bezpośredni kontakt z klientami, dostawcami lub 
dystrybutorami. Jest doskonałym narzędziem dla przedsiębiorców oferujących swoje 
produkty w skali globalnej. Zakres wykorzystania sieci wynika ze znacznej liczby 
usług świadczonych przez tę niewyobraŜalną "cyberprzestrzeń", łatwo dostępną, 0o 
duŜej wydajności przepływu informacji, zapewniającą transfer danych po całym 
świecie.  

Narzędzie to charakteryzuje12:  
• wszechobecność (nieograniczony zasięg),  
• interaktywność (umoŜliwia współpracę i dialog),  
• szybkość (przedsiębiorstwo niemal natychmiast moŜe reagować na zmiany 

zachodzące na rynku),  
• informacja (moŜliwość pozyskiwania, przechowywania i przekazywania danych).  

Cechy te pozwalają na wiele form konkurowania i wchodzenia na nowe rynki. 
Internet jest efektywnym narzędziem promocji i reklamy, oferuje bogaty rynek 
zakupów, pracę na odległość - telepracę, kt6ra sprzyja tworzeniu się nowych miejsc 
pracy, a przy tym zmianom organizacji pracy.  

W elektronicznej gospodarce szczególną rolę odgrywa sektor, w kt6rym 
produkt i usługa cyfrowa są nie tylko środkiem zarządzania, lecz takŜe towarem. Ta 
część gospodarki obejmuje sektory: informatyczny (oprogramowanie), medialny 
(informacyjny, publicystyczny i rozrywkowy), finansowy (bankowy, kapitałowy, 
ubezpieczeniowy, podatkowy itp.) i wiedzy (edukacja, konsulting - ekonomiczny, 
prawny, zdrowotny itp.). Z gospodarczego punktu widzenia ci sami ludzie są z 
jednej strony pracownikami, a z drugiej konsumentami. Od poziomu ich 
wykształcenia i kwalifikacji zaleŜy z jednej strony produktywność i efektywność 
gospodarki, a z drugiej wielkość i głębokość rynku13.  

Zapotrzebowanie zatem na pracę w globalnym społeczeństwie informacyjnym 
jest kształtowane w duŜym stopniu przez umiejętności pracy przy komputerze. Do 
podstawowych kompetencji naleŜą obecnie kompetencje informacyjne kształtowane 
pod wpływem zachodzących przemian w informatyce i technologii informacyjnej 
oraz spoleczenstwiel414.  

Dynamika zmian we współczesnym świecie jest tak duŜa, Ŝe uczenie się 
trwające całe Ŝycie, w aspekcie formalnym i nieformalnym, nie jest juz kwestią 
chęci, ale koniecznością, aby nie zostać wykluczonym np. z rynku pracy. 
Otrzymanie i utrzymanie pracy wymaga coraz wyŜszych kwalifikacji, kt6re naleŜy 
systematycznie podnosić.  

Kompetencje zawodowe na zmieniającym się rynku pracy  

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się mobilnością miejsc pracy. 
Wymagania wobec przyszłych pracownik6w wymierzone są w ustawiczne 
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Ma to niejednokrotnie wpływ 
na planowanie swojej kariery zawodowej juz od momentu wyboru szkoły. Coraz 
częściej decyzje związane z edukacją są przemyślane i skon-  

                                                 
12 M Taylor, A. Murphy, SMEs and e-business Journal of Small Business and Enterprise 
Development, 2004, vol. II. no 3, s. 283. 
13 K. Kandefer, Społeczeństwo informacyjne - obowiązek czy konieczność? [w:] 
http://kpaim.sggw.waw.pllfiles/ nauka/35/Kandefer.pdf 
14 M. Raczyńska, Internet a kompetencje informacyjne uczni6w - wyniki badan, [w:] 
Technika-informatyka-edukacja, (red.) W. Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Rzesz6w 2008, s. 
132. 
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frontowane z moŜliwościami obecnego rynku pracy. Niestety poniewaŜ nie moŜna 
do końca przewidzieć zapotrzebowania na określone zawody, niejednokrotnie 
studenci korzystają z moŜliwości studiowania na kliku kierunkach studiów, aby 
przez to lepiej być przygotowanym do podjęcia zawodu, czyli mieć lepszą 
perspektywę kariery zawodowej.  

Według E. Scheina zarządzanie własną karierą związane jest z godzeniem 
indywidualnych potrzeb i umiejętności danej osoby z realiami miejsca pracy. 
Powiązał on ze sobą indywidualne i organizacyjne aspekty rozwoju kariery 
wyróŜniając pięć ich zasadniczych rodzajów, tzw. "kotwic":  
• kompetencje zawodowe,  
• kompetencje menedŜerskie,  
• niezaleŜność,  
• bezpieczeństwo i stabilizacja,  
• kreatywność15. 

Dla tak rozumianej kariery stworzył ilustracją w postaci stoŜka (rys. 1), na 
którym dokonał rozróŜnienia obiektywnych postępów realizacji kariery zawodowej 
od subiektywnych, będących aspiracjami pracownika.  
 

 
Rys. 1. StoŜek kariery według E. Scheina 

Źródło: Anna Paszkowska-Rogacz, Wartości i cele Ŝyciowe a wybór kariery 
zawodowej, [w:] http://www.doradca-zawodowy. pl/index,.php 
?option=com_ content&task=view &id= 70&Itemid=44

                                                 
15 E.H. Schein, Career Anchors. Discovering Your Real Values, rev edition. Amsterdam and 
San Diego: Pfeiffer & Co, 1993. 
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Rysunek ukazuje karierę zawodową trójwymiarowo - moŜliwe jest poruszanie 
się pionowo (zdobywanie kolejnych szczebli zawodowych, poziomo (poszerzając 
swoje kompetencje) i w głąb (zdobywanie wpływów i władzy wynikające 
z wieloletniej pracy w tym samym miejscu).  

Ocena własnej hierarchii wartości jest elementem strategii określenia 
prawidłowych wyborów Ŝyciowych, słuŜy rozwinięciu samoświadomości człowieka, 
szczegó1nie przydatnej w kształtowaniu motywacji do pracy, podnoszeniu 
kwalifikacji na drodze edukacji ustawicznej. Wszystko to wymaga odpowiednich 
działań podporządkowanych trudno przewidywalnemu rynkowi pracy.  

Satysfakcjonująca praca związana jest zapewne z odpowiednim poziomem 
wykształcenia. Niemniej jednak oprócz kwalifikacji zawodowych niezbędne jest 
doświadczenie, które warunkuje kompetencje zawodowe.  

Przygotowanie zawodowe w opinii studentów kierunku informatyka 
stosowana, na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej  

W listopadzie 2008 roku przeprowadzono badania sondaŜowe w grupie 42 
studentów kierunku informatyka. Respondentami byli zarówno studenci studiów 
stacjonarnych (20 os6b), jak i niestacjonarnych (22 osoby) I stopnia. Celem badań 
było między innymi zebranie danych na temat motywów podjęcia przez studentów 
studiów inŜynierskich, ich doświadczenia zawodowego, wymagań stawianych przez 
pracodawców, a takŜe uzyskanie informacji na temat ich opinii w zakresie 
teoretycznego i praktycznego przygotowania kierunkowego do pracy.  

Wśród motywów podjęcia przez respondentów studiów najczęściej 
wymienianymi były:  
• uzyskanie dyplomu wyŜszej uczelni,  
• większe zarobki,  
• zdobycie kwalifikacji zawodowych,  
• potrzeba poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności,  
• podwyŜszenie kwalifikacji zawodowych.  

Zdaniem 71 % badanych informatyk to przyszłościowy zawód i dla tych osób 
był to główny motyw podjęcia studiów na tym kierunku. Większość respondentów 
deklarowała równieŜ zainteresowania informatyczne i chęć poszerzenia wiadomości 
i umiejętności w tym zakresie (69%), a takŜe potrzebę rozwoju zawodowego (48%) i 
wymagania kwalifikacyjne wykonywanej juz pracy (24%). Zdecydowana większość 
badanych deklarowała doświadczenia zawodowe: na umowę o pracę (21 %), na 
umowę-zlecenie (21 %), kilkumiesięczny staŜ pracy w zawodzie (17%), pracę 
sezonową. (17%), na własny rachunek (5%), czy teŜ doświadczenia zdobyte podczas 
praktyk zawodowych (7%). Jedynie 12% ankietowanych nie wskazało Ŝadnego 
doświadczenia zawodowego. Wśród osób z praktyką. zawodową, pracę zgodną 
z wybranym kierunkiem studiów zadeklarowało 27% badanych, 35% wykonywało 
bądź wykonuje pracę niezwiązaną. z kierunkiem studiowania, natomiast praca 38% 
ankietowanych miała bądź ma związek w pewnym zakresie z obranym kierunkiem 
studiów.  

W poszukiwaniu pracy ankietowani korzystali przede wszystkim: z ogłoszeń 
prasowych, a takŜe z portali internetowych, pomocy rodziny i znajomych, 
internetowej giełdy pracy oraz z bezpośredniego kontaktu z pracodawcą.  
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Wśród wymagań, stawianych przez pracodawców, ankietowani wymieniali:  
• umiejętność pracy w zespole,  
• umiejętności informatyczne,  
• umiejętność komunikowania się,  
• umiejętność rozwiązywania problemów,  
• kreatywność.  

Biorąc pod uwagę umiejętności informatyczne, w ankiecie postawiono pytanie 
na temat własnej oceny studentów dotyczącej przygotowania zawodowego 
zdobytego podczas studiów. W opinii 45% badanych student6w ich teoretyczne 
przygotowanie do zawodu nabyte podczas studiów na Politechnice Radomskiej 
kształtuje się na poziomie wystarczającym, 26% ankietowanych uwaŜa, Ŝe jest ono 
dobre, dla 15% badanych - dostateczne, dla 7% ankietowanych słabe i tyle sarno 
osób nie miało zdania na ten temat. Ocena na temat praktycznego przygotowania 
studentów do pracy kształtuje się podobnie - największa grupa - 38% uwaŜa, Ŝe jest 
ono wystarczające, 24% badanych ocenia je jako dostateczne, zdaniem 17% 
badanych jest dobre, natomiast 12% badanych nie jest usatysfakcjonowanych 
z  praktycznego przygotowania zawodowego. Przeciwnego zdania jest 2% badanych 
osób, natomiast 7% respondentów nie ma na ten temat zdania.  

Wśród predyspozycji do zawodu informatyka jest umiejętność dokształcania 
się, ze względu na to, iŜ wiedza z tej dziedziny ulega szybkiej dezaktualizacji. Zdają 
sobie równieŜ z tego sprawę ankietowani, 84% badanych widzi potrzebę 
ustawicznego doskonalenia i dokształcania, aby istnieć w tej profesji.  

Wnioski  

Podsumowując moŜna zauwaŜyć, Ŝe edukacja zasadniczo wpływa na rozwój 
intelektualny, samorealizacją oraz mobilność zawodową, daje poczucie aktywnego 
uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Decydując się na wykonywanie 
jakiegokolwiek zawodu trzeba mieć świadomość, Ŝe ciągle dokształcanie się jest 
niezbędne, a szczegó1ne znaczenie ma ono w branŜy informatycznej. Przyspieszone 
tempo przemian ekonomicznych i technologicznych, jakie jest udziałem polskiej 
gospodarki wymaga dostosowania kształcenia. Istnieje dlatego potrzeba powiązania 
edukacji z rynkiem pracy.  

Na podstawie przeprowadzonych wycinkowych badań sondaŜowych 
zasygnalizowanych w artykule trudno sformułować wnioski ogólne, ale są one 
potwierdzeniem rozwaŜań nad istotą edukacji ustawicznej we wsp6lczesnie 
dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i potrzebami wynikającymi 
z rozwijającej się technologii informatycznej. Cechą społeczeństwa informacyjnego 
jest kreatywność, a od pracowników oczekuje się między innymi wysokich 
kompetencji informatycznych.  
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