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O ile hu ma ni ści mu szą się za zwy -
czaj na gim na sty ko wać, by zna leźć
do brze płat ną pra cę, to in for ma ty -
ka stać na gry ma sze nie i prze bie ra -
nie w ofer tach. Do bre go in for ma ty -
ka, bo sa mo wy kształ ce nie jesz cze
pię cio cyf ro wych za rob ków nie
gwa ran tu je

GA ZE TA PRA CA.PL

Na świe cie jest co raz wię cej kom -
pu te rów, te le fo nów, stron in ter ne -
to wych, rów nież mo bil nych, chmur
ob li cze nio wych i prze róż nych e-
usług. Uczest ni czy my w ko lej nej
tech no lo gicz nej re wo lu cji, a ta po -
trze bu je rąk do pra cy. Ten roz wój
ryn ku wi dać w licz bach. Jak sza cu -
je fir ma ana li tycz na PMR, w 2014

r. war tość sprze da ży pol skie go sek -
to ra in for ma tycz ne go wy nio sła ok.
27,3 mld zł. A jesz cze w 2001 r. by -
ło to ok. 12 mld zł.

Fir my stric te in for ma tycz ne
dzia ła ją ce w Pol sce za trud nia ją już
ok. 400 tys. osób. Pol ski od dział
Mic ro sof tu za trud nia 500 osób,
z cze go 70 proc. to sta no wi ska zwią -
za ne ze sprze da żą i mar ke tin giem,
nie pro gra mo wa niem. Tech land,
pro du cent gier kom pu te ro wych,
za trud nia 250 osób, w wię kszo ści
sze ro ko ro zu mia nych spe cja li stów
IT, ale też mu zy ków, gra fi ków, sce -
na rzy stów.

– Era „in for ma ty ka od wszyst kie -
go” od cho dzi do la mu sa, nie za leż nie
od ob sza ru. Naj waż niej sze jest wy -
spe cja li zo wa nie się w wą skim za kre -
sie tech no lo gii – mó wi Ma ciej Ru ciń -

ski z fir my re kru ta cyj nej An tal In ter -
na tio nal.

Cze go naj bar dziej po trze bu ją
fir my? – We dług pra co daw ców do
naj waż niej szych kom pe ten cji spe -
cja li stycz nych na le żą: te sto wa nie
opro gra mo wa nia, sy ste my kon tro -
li wer sji, ogól na wie dza tech nicz na
i in ży nier ska, do ku men ta cja tech -
nicz na, pro jek to wa nie opro gra mo -
wa nia oraz pro gra mo wa nie w ję zy -
ku Ja vaSc ript – wy mie nia Ma ria Jo -
dłow ska z fir my do rad czej Se dlak
& Se dlak.

Ale nie tyl ko spe cja li stycz nej
wie dzy po trze bu ją pra co daw cy. Jak
mó wi An drzej Bor czyk, dy rek tor
per so nal ny w Mic ro soft Pol ska,
waż ne są też umie jęt no ści „mięk -
kie”, czy li zdol no ści in ter per so nal -
ne, pra ca w gru pie.

Za rob ki też są ku szą ce, bo od 3
do 19 tys. zł. Jed nak na praw dę
okrąg łe sum ki zgar nia ją do świad -
cze ni pro gra mi ści, spe cja li zu ją cy
się w wą skich dzie dzi nach. 

Choć ła two prze wi dzieć, że po -
pyt na spe cja li stów IT bę dzie tyl ko
rósł, trud no wska zać, na ja kich do -
kład nie. – We dług sza cun ków Mi ni -
ster stwa Ad mi ni stra cji i Cyf ry za cji
oko ło 60 proc. za wo dów przy szło -
ści jesz cze nie ist nie je. Moż na jed -
nak za kła dać, że w du żej mie rze bę -
dą one opie rać się na zna jo mo ści
no wych tech no lo gii – mó wi An drzej
Bor czyk. Do da je, że klu czem bę dzie
szyb kość przy swa ja nia wie dzy. 

We dług Ma cie ja Ru ciń skie go
w per spek ty wie 5-10 lat naj wię -
kszym wzię ciem cie szyć się bę dą
spe cja li ści w za kre sie za rzą dza nia

ob szer nym wo lu me nem da nych
i wy ko rzy sty wa niem za so bów mo -
cy ob li cze nio wej. – Pa trząc na do -
tych cza so wy roz wój bran ży, roz -
wią za nia wy ko rzy sty wa ne w per -
spek ty wie de ka dy w tej chwi li naj -
praw do po dob niej do pie ro po wsta -
ją – mó wi Ru ciń ski.

Bar dziej ob ra zo wo spra wę
przed sta wia Ju sty na No wak. – Pa -
trząc 5 lat wstecz, wśród plat form
mo bil nych kró lo wał m.in. Sym bian
No kii, a iOS jesz cze nie był tak bar -
dzo do stęp ny. Obec nie Sym bia na
się już nie wy ko rzy stu je, a iOS z An -
dro i dem zdo mi no wa ły ry nek – mó -
wi. Umie jęt ność pi sa nia apli ka cji
pod Sym bia na jest więc dziś nie -
przy dat na, a kto wy czuł nad cho -
dzą ce go iOS-a i się do kształ cił, ma
prze wa gę na ryn ku. �

Co raz wię cej kom pu te rów, stron, chmur... Kto to ob słu ży? 

W Lublinie pięć uczelni
wyższych kształci
informatyków. Każdego
roku dają one dyplom
ponad 200 specjalistom
branży IT. Wielu studentów
jeszcze w trakcie nauki
podejmuje pracę
w zawodzie.

ALEK SAN DRA PU CU ŁEK

W Lub li nie jest dzie więć uczel ni wyż -
szych, pięć z nich kształ ci przy szłych
in for ma ty ków. Naj wię ksze za ple cze
ma Po li tech ni ka Lu bel ska. Łącz nie
in for ma ty kę stu diu je tu 1004 stu den -
tów za rów no na stu diach sta cjo nar -
nych, jak i nie sta cjo nar nych. Pod czas
te go rocz nej re kru ta cji po cząt ko wo
pla no wa no przy jąć 180 osób (w po -
rów na niu z ze szłym ro kiem li mit
miejsc zwię kszo no o 30). Za in te re so -
wa nie by ło jed nak tak du że, że osta -
tecznie na stu dia sta cjo nar ne pier -
wsze go stop nia za kwa li fi ko wa no 221
osób. Miej sce za peł ni ły się już w cza -
sie pier wszej re kru ta cji. Uczel nia
oprócz ofi cjal nych umów o współ -
pra cy z fir ma mi z bran ży IT ofe ru je
stu den tom za ję cia pro wa dzo ne przez
prak ty ków.

– Na si ab sol wen ci na ogół nie ma -
ją żad ne go prob le mu z za trud nie -
niem, a fir my bran ży IT oprócz bar -
dzo do bre go wy na gro dze nia, ofe ru -
ją im do sko na łe wa run ki pra cy – mó -
wi Ma rek Mi łosz, pro dzie kan Wy dzia -
łu Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki. Po -
li tech ni ka Lu bel ska re a li zu je też pro -
jek ty uni j ne m.in. „ME GA kom pe -
ten tny Ab sol went In for ma ty ki Po li -
tech ni ki Lu bel skiej bliż szy wy ma ga -
niom pra co daw ców”. 

– Na si stu den ci co raz czę ściej pra -
cu ją w mię dzy na ro do wych zes po -
łach z wy ko rzy sta niem współ czes -
nych tech nik ko mu ni ko wa nia się
przez in ter net. Część z nich po dej -
mu je pra cę na ca łym eta cie już w trak -
cie stu diów pier wsze go stop nia – wy -
jaś nia Mi łosz. 

Trzech kan dy da tów na miej sce 
In for ma ty ka to też je den znaj po pu lar -
niej szych kie run ków na Uni wersytecie
Ma rii Cu rie-Skło dow skiej. Na stu diach
sta cjo nar nych pier wsze go stop nia

kształ ci się obec nie bli sko 400 stu den -
tów, na dru gim stop niu – 120. 

– Za in te re so wa nie stu dia mi pod -
czas te go rocz nej re kru ta cji by ło bar -
dzo du że. Na pierw szy sto pień za re -
je stro wa ło się po nad 610 kan dy da -
tów na 180 miejsc – wy jaś nia Ma gda -
le na Ko zak-Sie miń ska, rzecz nik
UMCS. Osta tecznie na u kę na pierw -
szym ro ku pier wsze go stop nia roz -
po czę ło po nad 200 osób. Uczel nia,
chcąc za pew nić za trud nie nie swo im
stu den tom, sta le po dej mu je współ -
pra cę z przed się bior stwa mi z bran -
ży IT. 

– W ra mach pro jek tu „Kształ ce -
nie na Wy dzia le MFiI wo bec wy zwań
współ czes ne go ryn ku pra cy” za o fe -
ro wa no naj lep szym stu den tom (ok.
30 oso bom) bar dzo do brze płat ne sta -
że w fir mach z bran ży IT z na sze go
re gio nu – opo wia da Ko zak-Sie miń -
ska. Fir my by ły też za pra sza ne na se -
mi na ria dla stu den tów osta t nich lat
stu diów. Po za koń cze niu pro jek tu
część przed się biorstw za pro po no -
wa ła kon ty nu o wa nie za jęć. 

– Do tej po ry za ję cia z na szy mi stu -
den ta mi pro wa dzi li pra cow ni cy ta -
kich firm jak In fi ni te, Sim ple, TT Tech -
no lo gies czy Bil len nium – wy mie nia
Ko zak-Sie miń ska. 

Prak ty ki i sta że 
Na Ka to lic kim Uni wersytecie Lu bel -
skim in for ma ty kę moż na stu dio wać
za rów no na pierw szym, jak i na dru -
gim stop niu. Łącz nie jest tu 495 stu -
den tów (364 na pierw szych stop niu
364, 102 na dru gim i 29 na stu diach
pod y plo mo wych). Pod czas te go rocz -
nej re kru ta cji z po wo du du że go za -
in te re so wa nia roz sze rzo no na in for -
ma ty ce li mit przy jęć. Od paź dzier ni -
ka na u kę roz po czę ło 183 stu den tów
na stu diach pier wsze go stop nia, po -
cząt ko wo pla no wa no przy jąć 80 osób.
Stu den ci w trak cie stu diów ko rzy sta -
ją z prak tyk i sta ży. Uczel nia współ -
pra cu je z po nad 20 fir ma mi i in sty -
tu cja mi w tym za kre sie. 

– W osta t nich la tach Biu ro Ka rier
KUL or ga ni zo wa ło tak że Tar gi Prak -
tyk dla bran ży IT. Tar gi te cie szą się

wy jąt ko wo du żym za in te re so wa niem
ze stro ny stu den tów – wy jaś nia Ry -
szard Sma rzew ski, dzie kan Wy dzia -
łu Ma te ma ty ki, In for ma ty ki i Ar chi -
tek tu ry Kra jo bra zu. Na KUL-u dzia -
ła też Ko ło Na u ko we In for ma ty ków
i Gru pa KUL.NET., któ re or ga ni zu ją
Lu bel skie Dni In for ma ty ki.

– Wszyst kie te ini cja ty wy przy cią -
ga ją przed sta wi cie li wie lu firm bran -
ży IT. Uła twia to na wią zy wa nie kon -
tak tów przez stu den tów nie tyl ko
w spra wie prak tyk i sta ży, ale tak że
w kwe stii za trud nie nia – stwier dza
Sma rzew ski.

Za ję cia z prak ty ka mi 
In for ma ty kę moż na tak że stu dio wać
na uczel niach pry wat nych w Lub li -
nie. Wyż sza Szko ła Eko no mii i In no -
wa cji kształ ci 443 oso by w tym kie -
run ku – 140 z nich to stu den ci pier -
wsze go ro ku. 

– Za in te re so wa nie kan dy da tów na
stu dia in for ma tycz ne w tym ro ku by -
ło tak du że, że uczel nia zwię kszy ła li -
mit przy jęć z pla no wa nych 105 do 140

miejsc – mó wi Ma rek Szczo drak
z WSEI. Pry wat na uczel nia pro wa -
dzi in for ma ty kę tyl ko na pierw szym
stop niu.

– Ofe ru je my jed nak moż li wość
kon ty nu o wa nia edu ka cji na uzu peł -
nia ją cych stu diach ma gi ster skich na
spe cjal no ści „Sy ste my in for ma tycz -
ne w trans por cie”, na kie run ku trans -
port – tłu ma czy Szczo drak. 30 proc.
za jęć na in for ma ty ce na WSEI re a li -
zu ją pra co daw cy i eks per ci zwią za -
ni z bran żą IT. W Wyż szej Szko le
Przed się bior czo ści i Ad mi ni stra cji
na in for ma ty kę tak że nie bra ku je
chęt nych. Obec nie na tym kie run ku
stu diu je 311 osób. 

– Pod czas te go rocz nej re kru ta cji
in for ma ty ka cie szy ła się naj wię -
kszym za in te re so wa niem, na pierw -
szy rok pier wsze go stop nia do sta -
ło się 99 stu den tów – mó wi Agniesz -
ka Ochal z WSPA. Od te go ro ku
przy szli in for ma ty cy ma ją też zwię -
kszo ną licz bę prak tyk. Uczel nia pro -
wa dzi stu dia in for ma tycz ne od 2000
ro ku.� 

Co raz wię cej chęt nych na in for ma ty kę 

In sty tut In for ma ty ki UMCS
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