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1. Wstęp 

Problemy widoczne w całym kraju – małe zainteresowanie studiami informatycznymi, 

niewystarczające przygotowanie uczniów do podjęcia studiów technicznych, niedostosowanie 

kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, niedostateczne przygotowanie praktyczne studentów, 

a także często ich trudna sytuacja materialna oraz brak kobiet na studiach technicznych zau-

ważalne na uczelniach w całej Polsce, przyczyniły się do uruchomienia programu kierunków 

zamawianych 2008-2013. Jego celem było zasilenie polskiego rynku pracy wysokiej klasy 

specjalistami z dziedzin uznanych za kluczowe dla konkurencyjności polskiej gospodarki.  

W artykule przedstawiono jakość oferowanych usług edukacyjnych oraz przygotowa-

nie zawodowe studentów kierunku zamawianego informatyka realizowanego na Wydziale 

Informatyki i Matematyki UTH Radom w latach 2011-2015, w ramach projektu „Informaty-

ka-inwestycją w przyszłość”, w aspekcie zapotrzebowania rynku pracy. 

2. Informatyczny rynek pracy  

Specjaliści IT należą do jednej z lepiej opłacanych grup zawodowych, a rynek wciąż 

chłonie tych fachowców (Kapinos, 2012). Nic też nie wskazuje na to, aby w najbliższych la-

tach ten trend się zmienił. Według prowadzonych analiz branża informatyczna jest jedną 

z najszybciej i najprężniej rozwijających się na polskim rynku pracy, dlatego też wymaga 

pracy specjalistów z wielu branży IT. Dzisiejsze społeczeństwo informacyjne i  cywilizacja 

medialna (Goban-Klas, 2005, s 154-162), dyktują rosnące zapotrzebowanie na coraz lepszą 

jakość usług i produktów ICT, a tym samym nowe specjalności informatyczne. Dotychczaso-

we kompetencje typowe dla zawodu informatyka, takie jak: umiejętność tworzenia, przetwa-

rzania oraz przekazu informacji, znajomość budowy i zasad działania urządzeń komputero-

wych oraz języków programowania są niewystarczające na nowym rynku pracy (Raczyńska, 

2014, s. 368).  Gospodarka informatyczna radyklanie przekształca świat pracy. Karierę zawo-

dową wyznaczają cykle zmian pracy, kwalifikacji i zawodu, a w ślad za tym ewaluują wyma-

gania pracodawców. Z uwagi na dynamiczny rozwój sektora technologii informatycznych skła-

dającego się z trzech ściśle powiązanych ze sobą segmentów: sprzętu komputerowego, opro-

gramowania oraz usług informatycznych widoczny jest niedobór specjalistów z branży IT.  



Dowodem może być region radomski, w którym  jest wiele prosperujących firm in-

formatycznych, m.in. Tekom Technologia, Technet, Humansoft i Profeko, które ogłaszają 

systematycznie nabory do pracy oraz wolne miejsca dla stażystów – studentów kierunków 

informatycznych.  

Warto również zaznaczyć, iż prezesi ww. firm nie konkurują, lecz współpracują ze so-

bą w Stowarzyszeniu „Siła w innowacji” (organizacji na rzecz wspierania rozwoju informaty-

ki Południowego Mazowsza). Ich celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw 

i działań sprzyjających rozwojowi informatyki w sektorze publicznym oraz prywatnym. 

Przedstawiciele firm aktywnie uczestniczą m.in. w procesie edukacji młodych ludzi z Rado-

mia oraz prowadzą ścisłą współpracę z radomskimi szkołami technicznymi i Uniwersytetem 

Humanistyczno-Technologicznym w Radomiu, aby młodzi ludzie byli jak najlepiej przygo-

towani wchodząc na rynek pracy (Jabłonka, 2014). Wymagania wobec przyszłych pracowni-

ków wymierzone są w ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 

(Kuźmińska-Sołśnia, 2008, s. 27). Obecnie nie można pozwolić sobie na przypadkowość wy-

brania zawodu. Obserwując trendy rynkowe, z uwagi na szybką dewaluację treści informa-

tycznych, osoby kształcące się w zakresie IT zobowiązane są na bieżąco uczestniczyć w po-

nadprogramowych kursach czy warsztatach, które kończą się zdobyciem aktualnych, profe-

sjonalnych kwalifikacji zawodowych. 

Wymagania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych związane są z dwoma obsza-

rami: 

1. Kwalifikacjami, czyli potencjałem wiedzy – podstawowymi umiejętnościami za-

wodowymi, które są niezbędne do wykonywania zadań. 

2. Umiejętnościami miękkimi „bycia w pracy” związanymi z odpowiedzialnością, 

rzetelnością, samodyscypliną, zaangażowaniem i umiejętnością rozwiązywania 

problemów, kształceniem przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interper-

sonalnych oraz analitycznych, bez których trudno odnieść sukces na rynku pracy. 

Przedstawiony poniżej program kierunków zamawianych, a w szczególności realizacja 

projektu „Informatyka-inwestycją w przyszłość” miała pozytywny wpływ między innymi na 

podmioty gospodarcze regionu radomskiego poprzez dostosowanie kwalifikacji – wykształ-

cenia informatyków do wymogów rynku IT.  

3.  Studiowanie na kierunku zamawianym informatyka w ramach projektu „Informaty-

ka-inwestycją w przyszłość”  

Kierunki zamawiane to lista kierunków, która została sformułowana w oparciu o wy-

niki badania opracowanego w 2008 r. „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapo-



trzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przy-

rodniczych i technicznych”, ustanowiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Inicjatywa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo 

wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 

wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym zna-

czeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.  

Idea wyboru określonych kierunków studiów była uzasadniona koniecznością zwięk-

szenia liczby absolwentów posiadających dobrej jakości wykształcenie wyższe w najbardziej 

istotnych dziedzinach dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, m.in. informatyki.  

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Politechnika Radomska (obecnie UTH Radom) 

w 2011 r. postanowiła udoskonalić proces kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym 

na Wydziale Nauczycielskim (obecnie Wydział Informatyki i Matematyki) w ramach projektu 

„Informatyka-inwestycją w przyszłość”, który znalazł się wśród zwycięzców ministerialne-

go konkursu na kierunki zamawiane – kluczowe dla rozwoju naszej gospodarki. 

Uczestnikami projektu byli studenci I stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Infor-

matyki i Matematyki kierunku informatyka rozpoczynający naukę na Politechnice Radom-

skiej w roku akademickim 2011/2012. Celem projektu był wzrost atrakcyjności ww. kierunku 

poprzez: 

1. Stypendia w wysokości 1000 zł/miesięcznie przez cały tok studiów z wyłączeniem 

wakacji dla najlepszych studentów. 

2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I roku. 

3. Uatrakcyjnienie studiowania na kierunku informatyka przez zajęcia dodatkowe:  

− warsztaty specjalistyczne warsztaty algorytmiczno-programistyczne, projektowa-

nie i zarządzanie serwisami internetowymi, zarządzanie systemami informatycz-

nymi, polityka bezpieczeństwa w sieciach komputerowych), 

− uczestnictwo studentów w certyfikowanych szkoleniach (Developing Windows 

Applications with Microsoft Visual Studio 2010, Joomla, Podstawy zarządzania 

projektami, Fundamentals of Network Security),   

− spotkania z liczącymi się producentami oprogramowania i sprzętu komputerowego. 

4. Płatne 3-miesięczne staże zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach z branży 

IT. 



5. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pomocy psychologicznej na całym eta-

pie studiowania; dla osób niepełnosprawnych przewidziano miejsca w Domu Stu-

denckim dostosowane do ich potrzeb. 

6. Zasadę równości szans na każdym etapie rekrutacji i realizacji projektu. 

Wyżej wymienione działania podejmowane w ramach projektu miały przyczynić się 

do realizacji następujących celów szczegółowych: 

1. Zwiększenia liczby studentów studiów stacjonarnych I stopnia przyjmowanych na kie-

runek informatyka  

2. Zwiększenia liczby studentów kontynuujących naukę po pierwszym roku studiów na 

kierunku informatyka. 

3. Zwiększenia liczby studentów kierunku informatyka posiadających kwalifikacje do-

stosowane do wymogów rynku pracy. 

4. Zwiększenia liczby studentów na kierunku informatyka, którzy nabędą umiejętności 

praktyczne. 

5. Zwiększenia liczby absolwentów kierunku informatyka na UTH Radom. 

Przedstawione cele były bezpośrednio powiązane z celem PO KL, jakim jest „upowszechnie-

nie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu 

jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na 

wiedzy”. 

4.  Kwalifikacje informatyczne studentów 

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy stawia młodym ludziom wysokie wymaga-

nia. Zmusza ich do podejmowania właściwych decyzji dotyczących edukacji i kariery zawo-

dowej oraz funkcjonowania na rynku pracy. W kontekście zmian na rynku pracy współcześni 

pracodawcy oczekują od potencjalnych pracowników kreatywności, samodzielności oraz 

twórczości. Dynamiczny rozwój nauki i techniki powoduje, że zakres wiedzy, w jaką należy 

wyposażyć absolwenta uczelni, aby mógł dobrze wykonywać swój zawód, nieustannie wzra-

sta. Aby sprostać tym wymaganiom konieczne jest solidne wykształcenie, doświadczenie za-

wodowe oraz dobra znajomość własnych umiejętności. Edukacja, szczególnie informatyczna 

jest odpowiedzialna za losy zawodowe i miejsce na rynku pracy jej uczestników (Stopińska-

Pająk, 2006, s. 9). Wybór studiów kształcących w zakresie IT to z pewnością decyzja dająca 

dobre prognozy na przyszłość, ale wobec tej edukacji formułowane są oczekiwania dotyczące 

nie tylko zdobycia określonej wiedzy i nabycia kwalifikacji, ale przede wszystkim uzyskania 

zawodu dającego szansę na rynku pracy oraz możliwość własnego rozwoju (Kuźmińska-

Sołśnia, 2007, s. 319). 



 

 

 

 

 

Rys. 1. Kwalifikacje jako cel wspólny wymagań rynku pracy i edukacji  

w zakresie  kształcenia informatycznego 

 

Celem współpracy rynku pracy w branży IT i kształcenia w tym zakresie są kwalifika-

cje zawodowe traktowane jako uporządkowane zbiory wiedzy teoretycznej i umiejętności 

praktycznych. Pojawia się wobec tego  istotne pytanie — jak kształcić informatyka, aby był 

atrakcyjnym dla pracodawcy, zdolnym do kreowania nowych, oryginalnych rozwiązań w za-

kresie metod i nowoczesnych technologii informatycznych. Nowe miejsca pracy wymagają 

obecnie wyższych niż dotychczasowe kwalifikacje, coraz większego znaczenia nabiera inte-

lekt (Drela, 2004, s. 21) 

Zdolność do kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki wymaga specyficz-

nego przygotowania w trakcie studiów. Takie właśnie przygotowanie powinny dać studia na 

kierunku informatyka inżynierska. 

Aby udowodnić pracodawcy swoje kompetencje do wykonywania zawodu warto za-

mieniać swoją wiedzę i umiejętności na kwalifikacje, czyli dyplomy i certyfikaty mające real-

ne znaczenie na rynku pracy. Dlatego też 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 uzyskać specjalistyczne kwalifikacje i kompetencje zawodowe potwierdzone 

zaświadczeniami, dyplomami czy certyfikatami. 

Ponieważ nie ma kreatywnych rozwiązań w zakresie nowoczesnej informatyki bez 

umiejętności algorytmicznego myślenia i programowania – dodatkowo na III semestrze stu-

diów Uczestnicy projektu (UP) brali udział w 30 godzinnych warsztatach algorytmiczno-

programistycznych (których celem było opanowanie programowania w języku C# w stopniu 

umożliwiającym m.in. uzyskanie certyfikatu ITA-104 oraz opanowanie podstaw programo-

wania obiektowego) zakończonych udziałem w 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. 

Z uwagi na fakt, że serwisy internetowe w obecnej dobie, zaliczane są do głównych 

źródeł pozyskania informacji oraz promocji firmy, a świadomość osób poszukujących infor-
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macji w Internecie, jak i firm, które chcą zaistnieć w tej przestrzeni z dnia na dzień jest coraz 

większa – w ofercie projektu na IV semestrze znalazły się także 30 godzinne warsztaty „Pro-

jektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi”. Miały one na celu zapoznanie studentów 

z nowoczesnymi narzędziami i zasadami kreowania stron www oraz zaznajomienie z kluczo-

wymi elementami tworzenia i zarządzania serwisami internetowymi. Zajęcia połączone były 

z udziałem studentów Uczestników warsztatów w 2-dniowym kursie Joomla.  

Tworzenie złożonych aplikacji wymaga między innymi umiejętności analizy i projek-

towania systemów informatycznych. Dlatego też zasadne było przeprowadzenie na V seme-

strze 30-to godzinnych warsztatów „Projektowanie i zarządzanie systemami informatyczny-

mi”. Studenci poznali metody projektowania i ich praktyczne zastosowanie do określonych 

zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem zasad planowania i konstruowania harmonogra-

mu projektu, zarządzania zasobami projektu oraz elementów prezentacji i jego dokumento-

wania. Uzupełnieniem warsztatów był udział studentów w 2-dniowym zewnętrznym autory-

zowanym szkoleniu „Podstawy zarządzania projektami”. 

Mówiąc o systemach informatycznych mamy na uwadze gigantyczną ilość informacji. 

Jej swobodny przepływ w sieciach teleinformatycznych i wysoka dostępność wielu zasobów 

sprzyjają różnego rodzaju zagrożeniom. Brak właściwej polityki bezpieczeństwa i odpowied-

nich zabezpieczeń często skutkuje poważnymi konsekwencjami, w tym utratą danych i zaso-

bów, zmniejszeniem wydajności pracy, ogromnymi stratami materialnymi. Dlatego też na  

VI semestrze zaplanowano i zrealizowano dla studentów 30-to godzinne warsztaty „Polityka 

bezpieczeństwa w sieciach komputerowych”. Ich zakres programowy obejmował zagadnienia 

dotyczące zasad dostępu do zasobów, analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem, moni-

torowania stanu zabezpieczeń i transmitowanych danych, a także charakterystykę wybranych 

narzędzi służących do analizy zabezpieczeń oraz ustalenie reguł polityki bezpieczeństwa 

przykładowej firmy. Te zajęcia były wprowadzeniem i podstawą do udziału 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. 

W ramach ww. zajęciach uzupełniających i uatrakcyjniających standardowy program 

kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia, kierunku informatyka – studenci zdobyli do-

datkowe umiejętności w zakresie programowania, projektowania systemów informatycznych, 

tworzenia aplikacji internetowych oraz polityki bezpieczeństwa w sieciach komputerowych 

potwierdzone otrzymaniem zaświadczeń oraz certyfikatów (40 UP).  



Ponadto studenci mieli okazję uczestnictwa w wyjeździe na targi CEBIT do Hanoveru, 

a także czynnego udziału w konferencjach z cyklu „Informatyka w dobie XXI wieku” (orga-

nizowanej przez UTH Radom i Politechnikę Świętokrzyską), czy IT Academic Day” (organi-

zowanej na uczelniach w całej Polsce przez studentów z Grup .Net i Grup IT; udział w niej to dosko-

nały sposób na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej programowania z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych przez firmę Microsoft.) oraz spotkaniach z przed-

stawicielami firm oferujących sprzęt i oprogramowanie komputerowe, co było doskonałą 

okazją do poznania aktualnych trentów informatyki. Natomiast udział w płatnych  

3-miesiecznych stażach zawodowych, w których uczestniczyło 15 UP przyczyniło się niewąt-

pliwie do zdobycia doświadczenia i kompetencji zawodowych, a jednocześnie przygotowania 

studentów do wejścia na rynek pracy.  

5. Opinia studentów na temat realizacji staży zawodowych 

Płatne staże zawodowe dla studentów VI semestru odbyły się w okresie lipiec-

wrzesień 2014 r. Do udziału w nich zakwalifikowano 15 stażystów (2K, 13M) na podstawie 

następujących kryteriów:  

− efekty kształcenia,  

− zaangażowanie w życie Uczelni,  

− predyspozycje studenta w opinii potencjalnego pracodawcy. 

Staże zostały zrealizowane w 7 przedsiębiorstwach z branży IT: Centrum Przetwarza-

nia Danych Ministerstwa Finansów, Komtech Sp. z o.o. ,Prefeko Sp z o.o. ,TAXUS IT Sp. 

z o.o., Technet Sp. z o.o., TEKOM Technologia Sp. z o.o., SORTER SP. J. Konrad Grzesz-

czyk, Michał Ziomek, na stanowiskach: programista, administrator sieci komputerowych, 

grafik komputerowy, administrator baz danych, serwisant sprzętu komputerowego, projektant 

systemów informatycznych. 

W każdej z ww. firm studenci mieli opiekuna, który czuwał m.in. nad organizacją 

i przebiegiem stażu zgodnie z harmonogramem, a także sprawował opiekę merytoryczną 

i doradztwo w sprawach bieżących. Na zakończenie stażyści otrzymali zaświadczenia z firm 

o odbyciu 240 godzinnego stażu zawodowego. 

Wyniki sondażu 

Po zakończeniu stażu zawodowego 15 jego uczestników (13M, 2K) wypełniło ankietę, która 

posłużyła zebraniu opinii studentów na temat zadowolenia i korzyści płynących z odbywania stażu 

w firmach w zakresie przygotowania zawodowego. Dla 100% badanych tematyka zrealizowanego 

stażu była interesująca (rys. 2.).  
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Rys. 2. Tematyka stażu w opinii studentów 

 Wszyscy ankietowani wypowiedzieli się także na temat oczekiwań wobec stażu. Większość 

badanych miała nadzieję na zdobycie podczas stażu nowych umiejętności praktycznych oraz doświad-

czenia zawodowego, a także  zatrudnienie po zakończeniu stażu. Wśród innych oczekiwań studenci 

wymieniali także większe szanse na rynku pracy oraz stypendium stażowe (rys. 3.). 
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Rys. 3. Oczekiwania studentów wobec stażu zawodowego 

Na uwagę zasługuje fakt, że dla 93% respondentów staż spełnił oczekiwania, które wiązali z nim jesz-

cze przed jego rozpoczęciem (rys. 4.). 
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Rys. 4. Realizacja oczekiwań wobec stażu zawodowego 

Jak wynika z badań większość stażystów potwierdziło  również dalszą współpracę z firmą, 

w której odbywali staże zawodowe (rys. 5.).  
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Rys. 5. Współpraca z firmami, w której  studenci odbywali staż 

Ponadto warto również zauważyć, iż 100% studentów, którzy pracowali na stanowisku pro-

gramista (9M) otrzymało zatrudnienie w firmach odbywających staż bezpośrednio po jego zakończe-

niu.  

Zrealizowany 3-miesięczny staż zawodowy był doskonałą okazją do skonfrontowania wiedzy 

i umiejętności nabytych na studiach z zadaniami realizowanymi przez pracowników w konkretnych 

firmach informatycznych. Poza tym wpłynął także na podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdoby-

cie cennego doświadczenia, poszerzenie horyzontów, a tym samym realizację marzeń w kształtowaniu 

kariery zawodowej stażystów. 



6. Wnioski 

Program kierunku zamawianego pozwolił studentom informatyki skorzystać z droż-

szej, ale jednocześnie lepszej jakości studiów, co przełożyło się na wyższą średnią ocen studen-

tów, większe ich zaangażowanie  w życie Uczelni – udział w kołach naukowych, konferencjach stu-

denckich i naukowych oraz różnych formach doszkalających, a tym samym lepszą ocenę studentów 

w oczach pracodawców (np. w czasie staży) oraz dobre przygotowanie zawodowe. 

Warto, aby działania podjęte w ramach projektu były kontynuowane. Przede wszystkim do-

datkowe formy zajęć – specjalistyczne warsztaty, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 

studentów – powinny zostać wprowadzone na stałe do programu studiów, bądź stanowić uzupełnienie 

programu nauczania, który wymaga aktualizacji i dostosowania do wymogów rynku pracy. Ponadto 

we wspólnych przedsięwzięciach edukacyjnych na rzecz podnoszenia jakości kształcenia,  

wzorem Stowarzyszenia „Siła w innowacji” powinni brać udział potencjalni pracodawcy. 

Jednak na obecną chwilę często barierą we wspólnych działaniach okazuje się zróżni-

cowanie 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.  
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EDUCATION COMPETENCE OF INFORMATION A LABOUR MARKET NEEDS 
 

Abstract 

The article presents the quality of educational services and vocational training of stu-

dents of computer science at the Faculty of Computer Science and Mathematics UTH Radom 

in 2011-2015, in the framework of the project "Computer-investment in the future", in terms 

of labor market needs 
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