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Abstract. The article presents the quality of educational services and vocational training of computer science 

students at the Faculty of Computer Science and Mathematics UTH Radom in 2011-2015. The thems was 

presented  in the context of the project “Computer-investment in the future”, showing also relations to the labour 

market needs. 

Wprowadzenie. Postęp we wszystkich obszarach ludzkiego życia podyktowany szybkim rozwojem 

cywilizacji, nauki i techniki wyciska swoje piętno na edukacji. Edukacja zasadniczo wpływa na 

rozwój intelektualny, samorealizację oraz mobilność zawodową, daje poczucie aktywnego 

uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Niezależnie jednak od panującej cywilizacji edukacja 

powinna być oparta o podstawowe trwałe i przenikające się filary uczenia się, aby: wiedzieć, działać, 

umieć żyć wspólnie, być (Delor 1998, s. 85-98) - obecnie uznawane jako składowe kompetencji. Takie 

rozumienie zostało przyjęte w Europejskich Ramach Odniesienia, gdzie kompetencje traktowane są 

jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji (KE, 2007, s.7) oraz 

stanowią  jeden z najważniejszych czynników innowacyjności, wydajności i konkurencyjności Unii 

Europejskiej. 

Przyspieszone tempo przemian ekonomicznych i technologicznych, jakie jest udziałem polskiej 

gospodarki wymaga szczególnie na poziomie wyższym, dostosowania kształcenia oraz powiązania 

edukacji z rynkiem pracy (Woźniak 2001, s.158).  

 

 

 

 

Rys. 1. Kwalifikacje jako cel wspólny wymagań rynku pracy i edukacji  
w zakresie  kształcenia informatycznego 

 

Głównym zadaniem edukacji na dziś jest wyposażenie i wzbogacenie każdego człowieka 

w wiedzę i umiejętności, by mógł sprostać zachodzącym zmianom, przygotowanie człowieka-

obywatela-pracownika społeczeństwa informacyjnego (Bednarczyk H., 2010, s. 174). Niedopasowanie 

umiejętności poszukiwanych przez pracodawców i posiadanych przez potencjalnych pracowników jest 

jedną z podstawowych barier  (na podstawie raportu Global Employment Trends for Youth - 2010) 

w dostępie młodych ludzi do rynku pracy. 
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Tymczasem znaczny postęp ICT, wymaga interakcji z nowoczesną technologią informacyjną 

(Green P., 1996). W miarę postępującej informatyzacji rośnie zapotrzebowanie na coraz lepszą jakość 

usług i produktów ICT oraz  odpowiednio wykształconych specjalistów branży IT (Jabłonka, 2014). 

Wychodząc naprzeciw tym problemom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sformułowało 

listę kierunków zamawianych  (kierunki techniczne, matematyczne i przyrodnicze). Program 

Kierunków Zamawianych realizowany był w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata  

2007-2013. Działanie to miało na celu zapewnienie wystarczającej podaży odpowiednio 

wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych, zwiększenie  liczby absolwentów posiadających 

wykształcenie wyższe w najbardziej istotnych dziedzinach dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

Na liście kierunków zamawianych znalazła się m.in. informatyka. 

Ocenę zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków technicznych 

przeprowadzono w roku 2008 w ramach projektu współfinansowany przez EFS (raport badania 

„Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół 

wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych”) oraz danych z WUP. Na tej 

podstawie wskazano specjalności i kierunki techniczne, w których zauważalna była największa luka 

pomiędzy popytem a podażą na absolwentów w najbliższej perspektywie 5-15 lat. 

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy IT stawia młodym ludziom wysokie wymagania. 

Współcześni pracodawcy oczekują od potencjalnych pracowników oprócz wiedzy i umiejętności także 

kreatywności, samodzielności oraz twórczości. Zdolność do kreowania nowych rozwiązań wymaga 

specyficznego przygotowania w trakcie studiów zawodu dającego szansę na rynku pracy oraz 

możliwość własnego rozwoju, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Czynnik ten uwzględniają 

niemal wszystkie teorie rozwoju zawodowego (Holland, 1997; Super, 1953). 

Tymczasem dynamiczny rozwój nauki i techniki powoduje, że zakres wiedzy, w jaką należy 

wyposażyć absolwenta uczelni, aby mógł dobrze wykonywać swój zawód, nieustannie wzrasta, 

a nowe miejsca pracy wymagają wyższych kwalifikacji niż dotychczasowe (Drela, 2004, s. 27). 

Wymagania wobec przyszłych pracowników wymierzone są w ustawiczne podnoszenie kwalifikacji 

i kompetencji zawodowych (Kuźmińska-Sołśnia, 2008, s. 27). 

Z uwagi na szybką dewaluację treści informatycznych osoby kształcące się w zakresie IT 

powinny na bieżąco uczestniczyć w ponadprogramowych kursach czy warsztatach, które kończą się 

zdobyciem aktualnych, profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w myśl podporządkowania trudno 

przewidywalnemu rynkowi pracy IT. 

Uczestnictwo uczelni wyższych w Programie Kierunków Zamawianych było okazją do 

rozszerzenia oferty edukacyjnej i dostosowania kwalifikacji do aktualnych wymogów rynku pracy 

ukierunkowanego dla rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, jak również zbudowania 

trwałej współpracy uczelni i pracodawców. 



Politechnika Radomska (obecnie UTH Radom) znalazła się wśród zwycięzców ministerialnego 

konkursu na kierunki zamawiane – kluczowe dla rozwoju naszej gospodarki. Od roku akademickiego 

2011/2012 rozpoczęła się realizacja trzech projektów:  

1. „Inżynier mechanik - zawód z przyszłością” i „Z energią do nauki” – Wydział Mechaniczny,  

2. „Informatyka - inwestycją w przyszłość” – Wydział Nauczycielski (obecnie Wydział 

Informatyki i Matematyki).  

Natomiast od roku akademickiego 2012/2013:  

1. „Informatyka- przepustką do kariery” i „Matematyka - logiczny wybór na przyszłość” – 

Wydział Informatyki i Matematyki,  

2. „Inżynier chemik dla nowych technologii chemicznych” – Wydział Materiałoznawstwa, 

Technologii i Wzornictwa  

3. „Mechanika- szansa na lepsze jutro” – Wydział Mechaniczny   

Uatrakcyjnienie procesu kształcenia na kierunku zamawianym informatyka w ramach 

projektu „Informatyka-inwestycją w przyszłość. Głównym celem projektu, zgodnie ze 

strategicznymi kierunkami rozwoju Polski i województwa mazowieckiego było wykształcenie 

większej liczby absolwentów studiów na kierunku informatyka oraz zdobycie wiedzy 

i kwalifikacji informatycznych, które pomogą im sprawnie funkcjonować na rynku pracy oraz 

przyczynią się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 
W ramach realizacji wyżej wymienionych projektów został udoskonalony i uatrakcyjniony 

proces kształcenia na UTH Radom na kierunkach: mechanika, energetyka, technologia chemiczna, 

matematyka i informatyka.  

W artykule zaprezentowano dobór optymalnych narzędzi motywujących do podjęcia studiów 

wyższych na kierunku informatyka oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej w ramach projektu 

„Informatyka-inwestycją w przyszłość” realizowanego pod kierunkiem dr Beaty Kuźmińskiej-Sołśnia 

w latach 2011/12 – 2014/15. 

Uzupełnieniem wiedzy standardowej, realizowanej w trakcie studiów I stopnia na kierunku 

informatyka UTH Radom było zorganizowanie w ramach projektu „Informatyka-inwestycją 

w przyszłość” dodatkowych szkoleń i warsztatów pozwalających rozszerzyć obowiązująca ofertę 

dydaktyczną (program studiów), co pozwoliło studentom zdobyć specjalistyczne kwalifikacje 

i kompetencje zawodowe potwierdzone zaświadczeniami oraz certyfikatami. 

W ramach projektu zrealizowano warsztaty: 

1. „Algorytmiczno-programistyczne”, których celem było opanowanie programowania w języku 

C# w stopniu umożliwiającym m.in. uzyskanie certyfikatu ITA-104 oraz opanowanie podstaw 

programowania obiektowego, a także udział w zewnętrznym szkoleniu: MS-10262 Developing 

Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 i certyfikowanym egzaminem 



Microsoft 70-511 - MCTS: Windows Applications Development with Microsoft .NET 

Framework 4. 

2. „Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi”, które miały na celu zapoznanie 

studentów z nowoczesnymi narzędziami i zasadami kreowania stron www oraz zaznajomienie 

z kluczowymi elementami tworzenia i zarządzania serwisami internetowymi. Zajęcia 

połączono z zewnętrznym 2-dniowym kursem Joomla. 

3. „Projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi”, dzięki którym uczestnicy projektu  

poznali metody projektowania i ich praktyczne zastosowanie do określonych zagadnień, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad planowania i konstruowania harmonogramu projektu, 

zarządzania zasobami projektu oraz elementów prezentacji i jego dokumentowania. 

Uzupełnieniem warsztatów był udział studentów w dwudniowym zewnętrznym 

autoryzowanym szkoleniu „Podstawy zarządzania projektami”. 

4.  „Polityka bezpieczeństwa w sieciach komputerowych”, których zakres programowy 

obejmował zagadnienia dotyczące zasad dostępu do zasobów, analizy ryzyka związanego 

z bezpieczeństwem, monitorowania stanu zabezpieczeń i transmitowanych danych, a także 

charakterystykę wybranych narzędzi służących do analizy zabezpieczeń oraz ustalenie reguł 

polityki bezpieczeństwa przykładowej firmy. Zajęcia te były wprowadzeniem i podstawą do 

uczestnictwa w 4-dniowym zewnętrznym autoryzowanym szkoleniu Microsoft: „MS-2810 

Fundamentals of Network Security firmy Microsoft”, którego celem było zapewnienie 

podstawowej wiedzy na temat bezpieczeństwa korporacyjnych sieci informatycznych. 

Ponadto studenci w trakcie studiowania na kierunku informatyka uczestniczyli w:  

1. Targach CeBIT 2013 w Hanowerze – największej międzynarodowej imprezie wystawowej 

sektora ICT, gdzie mogli zobaczyć dostawców i użytkowników wszystkich branż i sektorów 

rynku wykorzystujących na co dzień rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne, a także 

prześledzić na bieżąco trendy i aktualności branży, spotkać się z ekspertami i nawiązać 

pierwsze zawodowe kontakty. Był to swego rodzaju sposób na upraktycznienie procesu 

kształcenia na UTH Radom.  

2. Konferencji Naukowej z cyklu „Informatyka w dobie XXI wieku”, organizowanej przez 

UTH Radom i Politechnikę Świętokrzyską, podczas której studenci włączyli się zarówno do 

organizacji konferencji, jak również czynnego udziału w obradach plenarnych i sesjach 

tematycznych. Udział w tym wydarzeniu był okazją nie tylko do prezentacji własnych 

wyników badań, lecz również do przedyskutowania w rozmowach kuluarowych wielu 

nurtujących problemów informatycznych.  

3. IT Academic Day” – cyklicznej konferencji informatycznej organizowanej na uczelniach 

w całej Polsce przez studentów z Grup .Net i Grup IT. Udział w niej był doskonałym 

sposobem na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej programowania z 

wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych przez firmę Microsoft. 



4. Spotkaniach z przedstawicielami firm oferujących sprzęt i oprogramowanie komputerowe, co 

było wspaniałą okazją do poznania aktualnych trentów informatyki.  

Doskonałym sposobem na zdobycie praktycznych umiejętności, których oczekują pracodawcy 

jest nauczenie się ich w trakcie pracy. Istotne znaczenie dla uczestników projektu miał przede 

wszystkim udział studentów w płatnych 3-miesiecznych staży zawodowych. Uczestniczyło w nich 

15 studentów (2 kobiety, 13 mężczyzn), którzy poprzez praktykę, podczas rzeczywistego 

wykonywania pracy pod okiem kompetentnych osób zdobywali nowe doświadczenia i kompetencje 

zawodowe. Staż był doskonałym połączeniem edukacji z kształceniem w miejscu pracy i stanowił 

swego rodzaju potencjał przygotowania do pracy zawodowej. 

Staże zostały zrealizowane w renomowanych przedsiębiorstwach z branży IT regionu 

radomskiego, na stanowiskach: programista, administrator sieci komputerowych, grafik komputerowy, 

administrator baz danych, serwisant sprzętu komputerowego, projektant systemów informatycznych.  

Kwalifikacja na staż odbywała się w oparciu o następujące kryteria: wyniki nauczania 

studentów – średnia ocen, zaangażowanie w życie Uczelni oraz predyspozycje kandydatów do 

wykonywania pracy na wybranych stanowiskach w opinii potencjalnych pracodawców. 

W każdej z firm uczestnicy projektu pracowali pod okiem opiekuna-fachowca, który czuwał 

m.in. nad organizacją i przebiegiem stażu, a także sprawował opiekę merytoryczną i doradztwo 

w sprawach bieżących. Taka współpraca między doświadczonymi pracownikami a stażystami była 

obopólną korzyścią, okazją do zwiększenia potencjału innowacyjnego, rozwojowego 

i konkurencyjności firm w kontekście zmieniających się potrzeb, a także sposobnością do wyboru 

najlepszych kandydatów na przyszłych pracowników. 

Opinia studentów o realizacji staży zawodowych oraz innych form wsparcia. Każda dodatkowa 

forma wsparcia udzielonego w ramach projektu „Informatyka – inwestycją w przyszłość” była 

oceniana przez studentów. Narzędziem badawczym były ankiety – zarówno te wstępne,  

przeprowadzane na początku zajęć dodatkowych oraz ewaluacyjne, które miały na celu zebranie opinii 

studentów na temat zasadności rozszerzenia oferty programowej i realizacji zajęć dodatkowych 

w których uczestniczyli.  

Szansą na zdobycie specjalistycznych umiejętności informatycznych, niezbędnych do potrzeb 

współczesnego rynku pracy IT, a jednocześnie zgodnych z zainteresowaniami studentów był ich 

udział w warsztatach i szkoleniach zewnętrznych. Dzięki tej formie zajęć uczestnicy warsztatów 

nabyli dodatkowe kompetencje i kwalifikacje oraz uzyskali cenione przez pracodawców 

zaświadczenia i certyfikaty. Jednocześnie mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną 

zdobytą na zajęciach z praktyką.  

Uczestnicy warsztatów wysoko ocenili poziom tych zajęć, jak i otrzymanych nieodpłatnie 

materiałów dydaktycznych. Analiza badań ankietowych oraz Pre-test i Post-testów przeprowadzonych 

na początku i po zakończeniu zajęć wśród uczestników warsztatów potwierdziła znaczny wzrost 



wiedzy studentów. Zdaniem 56% ankietowanych absolwentów – uczestników projektu, udział 

w warsztatach i szkoleniach miał znaczenie w obecnej karierze zawodowej. 

Doskonałym sposobem na potwierdzenie kwalifikacji informatycznych zdobytych podczas studiów 

oraz przygotowanie do kariery zawodowej był udział studentów w 3-miesięcznych płatnych stażach 

zawodowych. Poniżej przytoczono opinię stażystów na temat zadowolenia i korzyści płynących 

z odbywania stażu w firmach, w zakresie przygotowania zawodowego.  

Na poziom satysfakcji studentów miało wpływ wiele czynników, m.in.  dodatkowy dochód 

w postaci stypendium stażowego, czy też sposób na samorealizację i wykorzystanie własnych 

możliwości – wiedzy i umiejętności informatycznych,  a także możliwość podnoszenia kwalifikacji. 

Zdaniem 100% stażystów tematyka zrealizowanego stażu była interesująca, mieli „poczucie 

sensu wykonywanych zadań”.  W przypadku oczekiwań wobec stażu, większość badanych (87%) 

miała nadzieję na zdobycie podczas pracy nowych umiejętności praktycznych, doświadczenia 

zawodowego i zatrudnienie po zakończeniu stażu (73%), a także większe szanse na rynku pracy oraz 

otrzymanie gratyfikacji w postaci stypendium stażowego (67%). Ważny jest również fakt, że dla 93% 

respondentów staż spełnił oczekiwania, które wiązali z nim jeszcze przed jego rozpoczęciem, a co za 

tym idzie – 60% stażystów potwierdziło również dalszą współpracę z firmą, w której odbywali staże 

zawodowe (rys. 2). 

 
Rys. 2. Oczekiwania studentów wobec stażu zawodowego 

Zgłoszone oferty firm przyjmujących na staż, jak również wyniki przeprowadzonej ankiety 

potwierdzają duże zapotrzebowanie w regionie radomskim na programistów. 100% studentów 

pracujących na tym stanowisku odbywając staż, otrzymało bezpośrednio po jego zakończeniu 

zatrudnienie w danej firmie. Na uwagę zasługuje fakt, że dla 93% respondentów staż spełnił ich 

oczekiwania (rys. 3.).  



 
Rys. 3. Realizacja oczekiwań wobec stażu zawodowego 

3-miesięczny staż zawodowy był doskonałą okazją do skonfrontowania wiedzy i umiejętności 

nabytych w ramach studiowania na kierunku informatyka z zadaniami realizowanymi przez 

pracowników w konkretnych firmach informatycznych, w realnych warunkach pracy. Jednocześnie 

przyczynił się do zdobycia cennego doświadczenia, jak również poszerzenia horyzontów i realizację 

planów związanych z karierą zawodową. 

Często barierą we wspólnych działaniach okazuje się zróżnicowanie obu partnerów. O ile firmy 

są podmiotami o znacznej mobilności, o tyle uczelnie stanowią przykład często konserwatywnych 

struktur niełatwych do zmian i dostosowania się do zmieniających się wymagań rynkowych.  

Podsumowanie. Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, jest 

istotnym czynnikiem warunkującym zdobycie przez studentów zatrudnienia po zakończeniu studiów.  

Program kierunku zamawianego pozwolił studentom informatyki – uczestnikom projektu 

„Informatyka-inwestycją w przyszłość” skorzystać z droższej, ale jednocześnie lepszej jakości 

studiów, co przełożyło się na wyższą średnią ocen studentów, większe ich zaangażowanie w życie 

Uczelni poprzez udział w kołach naukowych, konferencjach studenckich i naukowych oraz różnych 

formach doszkalających, a także dobrą ocenę studentów w oczach pracodawców podczas odbywania 

staży zawodowych.  

Osiągnięte wskaźniki stanowią podstawę do dostosowania oferty edukacyjnej kierunku 

informatyka do obecnych i perspektywicznych wymogów rynku pracy. 

Na uwagę zasługują przede wszystkim dodatkowe formy zajęć – specjalistyczne warsztaty 

i szkolenia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów stanowiąc doskonałe 

uzupełnienie programu nauczania. Niestety były one jednorazowym przedsięwzięciem, 

kontynuowanym jedynie w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tymczasem zmiany sytuacji na rynku 

pracy w jeszcze większym stopniu powinny aktywizować uczelnie do bardziej precyzyjnego 

planowania i doboru treści, form i metod kształcenia oraz Wdrażania Ram Kwalifikacji do systemu 



edukacji. Jest to nie tylko zobowiązanie międzynarodowe, wynikające z realizacji założeń Deklaracji 

Bolońskiej, postanowień Konferencji w Bergen z 2005, ale proces, który należy przede wszystkim 

rozpatrywać w kategorii narzędzia, służącego podnoszeniu jakości kształcenia.  

Wymierną korzyścią projektu „Informatyka-inwestycją w przyszłość” w odniesieniu do jakości 

kształcenia na Wydziale Informatyki i Matematyki UTH Radom było m.in. nawiązanie współpracy 

i podpisanie porozumień z przedstawicielami firm IT regionu radomskiego, w zakresie udziału we 

wspólnych przedsięwzięciach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na wydziale, a także udziału 

studentów w praktykach i stażach pozwalających zdobyć doświadczenie zawodowe wymagane przy 

zatrudnianiu młodych ludzi.  Poza tym, dzięki dodatkowym funduszom pozyskanym ze środków UE 

w ramach EFS zostały doposażone  pracownie projektowo-programistyczna i sieciowa w niezbędny 

sprzęt i oprogramowanie, co umożliwia właściwą realizację programu nauczania w komfortowych 

warunkach pracy. 

Przedstawiona w artykule oferta usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 

„Informatyka-inwestycją w przyszłość”  i osiągnięte w ramach niego wskaźniki, stanowią przesłankę 

do autorefleksji nad propozycją zmian w programie kształcenia na kierunku informatyka. Rzetelna 

i aktualna wiedza oraz umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia oraz wykorzystania metod 

i narzędzi informatycznych, umożliwią absolwentom uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku 

pracy IT. Podobnie Uczelnia (Wydział/Kierunek) stając się bardziej konkurencyjna w swojej ofercie 

edukacyjnej, jak również jakości kształcenia będzie w stanie przetrwać panujący obecnie kryzys niżu 

demograficznego.   
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